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Introdução
O presente Relatório envolve a execução do Plano de Melhorias do Agrupamento de Escolas da
Quinta do Conde, delineado para o ano letivo de 2019/2020. Menciona cada uma das Ações de
Melhoria e os resultados que foram alcançados no citado ano, apresentando ainda o grau de
realização atingido através das respetivas análises comparativas em termos da evolução dos
resultados face ao verificado nos anos letivos de 2017/2018 e 2018/2019. Deste modo, foi possível
integrar os resultados obtidos com a avaliação do Projeto Educativo e do Projeto Curricular do
Agrupamento, tendo também em mente as metas e os objetivos do Contrato de Autonomia e do
Plano de Ação Estratégica Pedagógica – PAEP.
O Relatório resulta também do acompanhamento e avaliação de algumas medidas já
implementadas, permitindo o seu desenvolvimento numa perspetiva estratégica, focada e
progressiva. Desta forma, foi realizado um trabalho de análise e de valorização que destaca os
pontos fortes e as áreas onde a escola deverá incidir prioritariamente os seus esforços para a sua
melhoria.
A organização sequencial e lógica do presente Relatório tem como objetivo, disponibilizar de
modo rigoroso, claro e o mais abrangente possível, a informação recolhida pela Equipa da
Autoavaliação em toda a Comunidade Escolar.
Com esse princípio, a Autoavaliação pretende constituir um importante contributo para o
desenvolvimento das escolas, compondo igualmente um instrumento para melhorar o ensino, a
aprendizagem e os resultados escolares dos alunos. Simultaneamente, procura-se promover uma
ética profissional marcada pelo sentido da responsabilidade, fomentar a participação social na
vida da escola e oferecer um melhor conhecimento público do trabalho efetuado pela mesma,
visando o sucesso educativo pretendido.
Por fim, deseja-se que o processo da Autoavaliação tenha por base a sua continuidade,
abrangência e impacto no planeamento, na organização e nas práticas educativas de todos os
profissionais que fazem parte do Agrupamento.

A equipa
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1. Relatório da Avaliação Externa (2016/2017) – Pontos Fortes e Áreas de
Melhoria
O Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde (AEQC) desenvolve o seu mecanismo interno de
autoavaliação de forma a sistematizar e a otimizar as práticas internas de diagnóstico, regulação, promoção
da qualidade e de reflexão crítica da instituição, conseguindo dessa forma adaptar a sua missão e visão às
necessidades e expetativas da comunidade em que se insere.
Esse trabalho permite, através da monitorização e avaliação dos resultados, delinear planos de
melhoria visando o desenvolvimento de boas práticas que permitem ao Agrupamento reforçar os seus pontos
fortes e corrigir os seus pontos fracos. Em sintonia com as demais estratégias que se vão definindo, a
avaliação do Projeto Educativo e do Projeto Curricular é igualmente realizada tendo em atenção os
resultados alcançados.
Em 2017, o AEQC foi alvo de uma Avaliação Externa levada a cabo pela Inspeção Geral da Educação
e Ciência (IGEC), onde foram identificadas as áreas onde o Agrupamento deveria incidir prioritariamente
os seus esforços.
Neste contexto de análise, foram realçadas como Pontos Fortes no desempenho do Agrupamento os
seguintes:
PONTOS FORTES
A

B

C

D

E

F

A abertura ao exterior e a interação com várias entidades locais, o que potencia a aquisição de
competências diversificadas e significativas, por parte de crianças e alunos e contribui, simultaneamente,
para o desenvolvimento da comunidade envolvente e para o reconhecimento público da sua ação;
O incentivo à participação dos alunos nas decisões que lhes dizem respeito e o seu envolvimento em várias
iniciativas que fomentam princípios e valores cívicos, hábitos de vida saudável e a educação ambiental,
proporcionando situações de aprendizagem estimulantes e abrangentes;
A eficácia das medidas de prevenção do absentismo e do abandono escolar, decorrente da diversificação
dos percursos formativos, da comunicação muito próxima com as famílias e da estreita e consistente
interação com os parceiros locais da rede social;
O estímulo às atividades de pesquisa e experimentais e ao desenvolvimento da curiosidade e do espírito
científico e o enfoque na dimensão artística, com repercussões positivas na formação integral das crianças
e dos alunos;
A sintonia existente entre os diversos órgãos e estruturas, numa visão partilhada de progresso, e a
liderança motivadora exercida pela diretora e pela sua equipa, fomentando a corresponsabilização, o
envolvimento dos profissionais, o rigor e um ensino de qualidade;
As práticas de autoavaliação reveladoras de um nível de estruturação, intencionalidade e participação de
uma cultura organizacional orientada para a monitorização dos impactos das suas opções estratégicas.

Tabela 1: Pontos Fortes no desempenho do Agrupamento identificados em 2017/2018 – Fonte: Relatório da Avaliação Externa
2017
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As áreas onde o Agrupamento irá incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria são as
seguintes:
ÁREAS DE MELHORIA
A

A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com
vista ao desenvolvimento de estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos
académicos;

B

O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/Ciclo
de escolaridade, por forma a sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a
efetiva sequencialidade das aprendizagens;

C

A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino
às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos
resultados académicos;

D

A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento
profissional dos docentes e, consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos
alunos.

Tabela 2: Áreas de Melhoria identificadas para o Agrupamento em 2017/2018 – Fonte: Relatório da Avaliação Externa 2017

Ficou desde logo determinado que todas as medidas e estratégias seriam avaliadas, anualmente,
pela equipa de Autoavaliação interna e, de acordo com essa avaliação, poderão existir reformulações e
introdução de novas medidas e áreas a intervencionar, dando assim sentido ao trabalho reflexivo anual e
de monitorização do processo de desenvolvimento das propostas de melhoria e a capacidade de alterar, em
tempo útil, resultados menos positivos.

8

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
2. Resultados
2.1. Resultados Académicos
2.1.1. Educação Pré – Escolar
De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar “considera-se que este nível de
ensino não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança, nem o juízo de valor sobre a sua
maneira de ser, centrando-se na documentação do processo e na descrição da sua aprendizagem, de modo
a valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos sendo uma avaliação para a aprendizagem e
não da aprendizagem.”1
Assim considerando que cada criança é única, tendo os seus saberes e formas próprias de aprender, a
avaliação da aprendizagem das crianças na Educação Pré-Escolar, não incide na evolução do grupo, mas nos
progressos de cada uma, sabendo que esses progressos não são lineares, nem idênticos em todas as crianças.
Conclui-se assim, que uma criança nesta fase não apresenta insucesso, porque é sempre avaliada pelo
percurso, havendo, no entanto, áreas que ainda ficam por desenvolver plenamente (Em desenvolvimento –
ED na tabela abaixo).
Área das Expressões
Domínio da Educação Artística
Educação Física

Dramatização/
Teatro

Artes Visuais

Música

2017/18

2018/19

2019/20

2017/18

2018/19

2019/20

2017/18

2018/19

2019/20

2017/18

2018/19

2019/20

ED

21%

24%

21%

25%

36%

23%

22%

33%

32%

19%

28%

16%

D

74%

71%

78%

70%

59%

76%

72%

60%

67%

75%

66%

83%

NO

5%

5%

1%

5%

5%

1%

6%

5%

1%

6%

5%

1%

TT

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Domínio da Educação
Artística

Domínio da Linguagem Oral
e Abordagem à Escrita

Domínio da Matemática

Dança
2017/18

2018/19

2019/20

2017/18

2018/19

2019/20

2017/18

2018/19

2019/20

ED

24%

20%

22%

43%

23%

39%

40%

42%

39%

D

71%

75%

77%

52%

71%

60%

55%

52%

60%

NO

6%

5%

1%

6%

5%

1%

5%

5%

1%

TT

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Legenda: ED (Em Desenvolvimento); D (Desenvolvidas); NO (Não Observadas); TT (Total)

Tabela 3: Aprendizagens na Educação Pré-Escolar – 2017/2020 – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20)

In doc. “Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar”, Enquadramento geral, Intencionalidade educativa –
Construir e gerir o Currículo.
1
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Área do Conhecimento
do Mundo

Área de Formação
Pessoal e Social

Média de todas as áreas

2017/18

2018/19

2019/20

2017/18

2018/19

2019/20

2017/18

2018/19

2019/20

ED

24%

20%

24%

24%

31%

20%

25,37%

28,88%

26,15%

D

71%

75%

74%

72%

64%

79%

69,08%

65,44%

72,63%

NO

6%

5%

1%

5%

6%

1%

5,55%

5,68%

1,22%

TT

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100%

Legenda: ED (Em Desenvolvimento); D (Desenvolvidas); NO (Não Observadas); TT (Total)

Tabela 4: Aprendizagens na Educação Pré-Escolar – 2017/2020 – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20)

Entre o ano 2017/18 e 2018/19 houve um decréscimo nas áreas de conteúdo que podemos considerar
como desenvolvidas plenamente envolvendo o desempenho dos alunos da Educação Pré-Escolar, ainda que
esse valor seja pouco significativo - diferença de 3,64%.
No ano letivo de 2019/20 registou-se um aumento de sucesso nas áreas de conteúdo ( e respetivos
domínios) consideradas desenvolvidas plenamente, com maior destaque para a Área da Formação Pessoal
e Social, do Conhecimento do Mundo e das Expressões (especialmente o domínio da Educação Física, Artes
Visuais, Música e Dança), o que se refletiu na média final envolvendo a variação de resultados entre
2017/2020, variação que contempla todas as áreas de ensino da Educação Pré-Escolar – mais 3,55% em
comparação com a média registada em 2017/18. Essa situação faz diminuir, naturalmente, as áreas com
competências em desenvolvimento ou não observadas, nas Áreas de Conteúdo no âmbito da Formação
Pessoal e Social, do Conhecimento do Mundo e das Expressões.
Na Área das Expressões, os Domínios que envolveram mais alunos com competências em
desenvolvimento foram: Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e Artes Visuais, uma vez que se
considera que poderão existir competências que necessitam ainda de serem consolidadas. O mesmo pode
ser dito em relação ao Domínio da Matemática.
A seguinte tabela faz a análise comparativa das aprendizagens realizadas entre 2017/2020.
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Áreas

Aprendizagens
realizadas
2017/2018

Aprendizagens
realizadas
2018/2019

Aprendizagens
realizadas
2019/2020

Variação

Formação Pessoal Social

72%

64%

79%

+7%

Educação Física

74%

71%

78%

+4%

Dramatização/Teatro

71%

59%

67%

-4%

Dança

71%

75%

77%

+6%

Artes Visuais

75%

66%

76%

+1%

Educação Musical

72%

60%

83%

+11%

Domínio Matemática

70%

75%

60%

-10%

Linguagem Oral Abordagem Escrita

55%

52%

60%

+5%

Conhecimento do Mundo

52%

71%

71%

+19%

Tabela 5: Aprendizagens Realizadas (D) na Educação Pré-Escolar 2017/2020 – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20)

Podemos verificar que houve uma evolução positiva em quase todas as Áreas de Conteúdo e respetivos
domínios e subdomínios, apenas uma evolução menos positiva na Área da Matemática em relação ao nível
das Competências Desenvolvidas nos dois últimos anos letivos. Podemos assim considerar que existe uma
percentagem muito significativa de competências desenvolvidas plenamente no ano letivo 2019/20.

2.1.2.1 - 1.º C. E. B. Avaliação Interna
1.º ano

Sucesso

2.º ano

2017/18

2018/19

2019/20

2017/18

2018/19

2019/20

96,34%

96,44%

97,00%

97,29%

99,19%

98,05%

3.º ano

Sucesso

4.º ano

Média Ciclo

2017/18

2018/19

2019/20

2017/18

2018/19

2019/20

2017/18

2018/19

2019/20

97,14%

99,31%

99,53%

99,16%

97,34%

98,57%

97,55%

98,00%

98,29

Tabela 6: Avaliação Interna 1.º Ciclo, por ano de escolaridade – 2017/2020 – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20)

As tabelas acima registam o sucesso dos alunos do 1.º Ciclo, por ano, quanto ao seu aproveitamento.
Verificamos que o 3.º ano registou a maior taxa de sucesso – 99,53%, seguido pelo 4. º ano – 98,57%. Os
restantes anos de escolaridade registaram também percentagens de sucesso iguais ou superiores a 97%.
Deste modo, a variação de resultados escolares registada entre 2017 e 2020 é positiva em 0,74%, estando
atualmente fixada em 98,29% (2019/20).
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Vejamos agora as taxas de sucesso por ano, apenas nas áreas estruturantes de Português,
Matemática e Estudo do Meio.
Português

Matemática

Estudo do Meio

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

1.º Ano

88,64%

88,16%

90,80%

94,67%

94,32%

90,79%

96,55%

96%

96,59%

98,68%

96,55%

97,33%

2.º Ano

94,20%

94,44%

95,12%

87,91%

94,20%

94,44%

100%

98,9%

98,55%

97,78%

100%

97,8%

3.º Ano

97,47%

92,21%

98,92%

100%

100%

90,91%

100%

97,65%

100%

100%

100%

100%

4.º Ano

98,65%

98,81%%

98,70%

96,77%

93,24%

96,43%

93,51%

95,7%

98,65%

100%

98,70%

98,92%

Tabela 7: Evolução do sucesso por área estruturante - Avaliação Interna do 1.º C.E.B. - Fonte: Resultados Escolares GIAE
(2019/20)

Em comparação com o ano letivo anterior, existe algum decréscimo percentual em alguns anos de
escolaridade, o qual, porém, não é muito significativo. Concorre como explicação para essa variação o
número de alunos que é diferente em cada ano letivo. Devemos ainda registar que todas as disciplinas têm
resultados finais superiores a 90%, com exceção do português do 2.º ano, mas que ainda assim é bastante
próximo dos 90%.
Pela análise do ano 2019/20, concluímos que o ano de escolaridade com a média mais baixa em
Português verificou-se no 2.º ano, com 87,91%. Nessa disciplina, os alunos com maior taxa de sucesso foram
os do 3.º ano, com 100%. Importa referir o investimento feito pelo AEQC, nomeadamente na
formação/capacitação do pessoal docente ao nível do Português, fruto da parceria com a Universidade Nova
de Lisboa, o que tem elevado o nível de rigor da prática docente e um maior acompanhamento dos alunos,
gerando, consequentemente, a sinalização antecipada de variáveis condicionadoras do potencial insucesso
escolar, assente numa estratégia pedagógica que enfatiza o processo, mais do que o resultado per si, mas
sem esquecer os resultados a longo prazo, por isso, mais sustentados.
Em Matemática, o resultado melhor foi de 98,9% no 2.º ano e o mais baixo no 4.º ano com 95,7%.
Em Estudo do Meio, o 3.º ano continua a ter uma taxa de 100% de sucesso. O 1.º ano teve um valor
ligeiramente mais baixo – 97,33%.

2.1.2.2 - 1.º C.E.B. Avaliação Externa – 1.º Ciclo - Provas de Aferição – 2.º Ano
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização
Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no
dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um
conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19,
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entre as quais a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais. Em conformidade, foi cancelada
a realização das provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade. 2

2.1.3.1 - 2.º C.E.B. - Avaliação Interna
2016/2017
Ano

2017/2018

Total
Alunos

Sucesso

Sucesso

%

Total
Alunos

5.º

110

90,00

6.º

117

84,75

2019/2020

2018/2019
Sucesso

%3

Total
Alunos

Sucesso

%*

Total
Alunos

100

93,32%

113

96,12%

112

98,20%

112

96,94%

114

82,18%

118

95,83%

%*

Tabela 8: Avaliação Interna 2.º Ciclo, por ano de escolaridade – 2016/2020 – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20)

Numa comparação com os dados referentes a 2018/2019 verifica-se um ligeiro aumento na taxa de
sucesso no 5.º ano, numa linha progressiva observada desde 2016/17.
No 6.º ano houve um claro aumento na taxa de sucesso, retomando-se o crescimento evidenciado
em 2017/18 com índices superiores a 90% e aumentando a taxa de sucesso em 13,65% face ao verificado no
ano letivo anterior (2018/19).
5.º Ano – Sucesso por Disciplina
Disciplinas

2016/2017

2017/2018

2018/19

2019/20

Ciência Naturais

88,18 %

87,20 %

94,69%

94,55%

Diferencial
(2016/2020)
+6,37%

Educação Física

94,55 %

99,00 %

98,23%

95,45%

+ 0,90%

Ed. Moral Religiosa

100,00 %

100,00 %

100,00%

96,15%

-3,85%

Educação Musical

96,36%

98,00 %

99,12%

99,10%

+2,74%

Educação Visual

97,27 %

99,00%

98,23%

99,10%

+1,83%

95,45 %

98,00 %

99,12%

99,10%

+3,65%

84,40 %

94,10 %

85,71%

96,40%

+12,00%

Inglês

69,72 %

87,20 %

86,61%

90,99%

+21,27%

Português

81,65 %

93,30 %

98,23%

97,27%

+15,62%

Matemática

64,22%

74,50 %

92,04%

90,99%

+26,77%

Oferta
Complementar

94,50 %

96,10 %

97,32%

98,18%

+3,68%

Educação
Tecnológica
História e
Geografia Portugal

Tabela 9: Sucesso por disciplina 2016/2020 – 5.º ano – 3.º Período – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20)

2
3

Sumário do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril
O Sucesso nesta tabela refere-se a percentagem de alunos que transitaram/não transitaram de ano.
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Com exceção de E.M.R. todas as disciplinas do 5.º ano mantiveram as taxas de sucesso em
2019/2020. Em comparação com o ano letivo anterior, existe algum decréscimo percentual em algumas
disciplinas, o qual, porém, não é muito significativo. Concorre como explicação para essa variação o número
de alunos que é diferente em cada ano letivo. Devemos ainda registar que todas as disciplinas têm
resultados finais superiores a 90%.
Em termos de diferencial (2016/2020), registam-se subidas significativas nas disciplinas de
Matemática, Inglês, Português e História e Geografia de Portugal, algo verificável a partir de 2018/19 com
a introdução de novos Projetos Educativos e também da Flexibilização Curricular, assentes numa nova
dinâmica de gestão executiva e pedagógica.
6.º Ano – Sucesso por Disciplina
Disciplinas

2016/2017

2017/2018

2018/19

2019/20

Ciência Naturais

84,62 %

97,60 %

83,19 %

98,31%

Diferencial
(2016/2020)
+13,69%

Educação Física

89,74 %

100,00 %

93,86 %

98,31%

+8.57%

Ed. Moral Religiosa

100,00 %

100,00 %

92,59 %

100%

0,00%

Educação Musical

92,17 %

100, 00%

88,60 %

98,31%

+6.14%

Educação Visual

96,55 %

99,10 %

94,74 %

92,37%

-4.18%

Educação Tecnológica

97,37 %

94,50 %

92,04 %

95,76%

-1.61%

História e Geografia Portugal

84,35 %

94,80 %

87,72 %

97,46%

+13.11%

Inglês

80,17 %

93,60 %

81,42 %

86,21%

+6,04%

Português

85,34 %

96,20 %

84,07 %

92,37%

+7,03%

Matemática

57,26 %

90,60 %

78,07 %

96,61%

+39,35%

Oferta Complementar

95,61 %

100,00 %

92,11 %

93,10%

-2,51%

Tabela 10: Sucesso por disciplina – 6.º ano – 3.º Período - 2016/2020 – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20)

A análise dos resultados em relação ao ano letivo anterior (2018/19), revela um aumento
generalizado de sucesso em todas as disciplinas, com exceção de Educação Visual. No entanto, a variação
negativa registada nessa disciplina não é significativa (-2,37%), pois estamos num nível final de resultados
superior a 90%.
Em termos de diferencial (2016/2020), registam-se duas variações negativas – Educação Visual (4.18%) e Educação Tecnológica (-1,61%). Embora concorra como explicação a variação do número de alunos
ao longo dos anos, estamos novamente perante resultados finais superiores a 90%, não sendo por isso muito
significativo o diferencial negativo verificado entre 2016 e 2020 e assentes em variáveis que não estão na
esfera de controle do Agrupamento.
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2.1.3.2 – 2.º Ciclo Avaliação Externa – Provas de Aferição do 5.º ano
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização
Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no
dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um
conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19,
entre as quais a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais. Em conformidade, foi cancelada
a realização das provas de aferição, do 2.º, 5.º e 8.º ano de escolaridade.4

2.1.4.1 - 3.º C.E.B. Avaliação Interna
2016/17

Total
Alunos

Sucesso5

7.º

Ano

2017/18
Sucesso

%

Total
Alunos

140

72,86

8.º

104

9.º
CEF
tipo 2

2019/20

2018/19
Sucesso

%

Total
Alunos

Sucesso

%

Total
Alunos

123

86,80%

128

87,73%

110

92,79%

82,08

110

89,30%

122

82,12%

122

97,58%

98

89,80

96

91,30%*

117

86,61%

121

100,00%

--

--

27

65,10%

22

84,90%

23

70,00%

%

Tabela 11: Avaliação Interna do 3.º C.E.B. – 2016/2020 – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20)
* No 9.º Ano de 2017/18 o valor não contempla os resultados da disciplina de EMR, que não estavam disponíveis na fonte
consultada.

Em termos de diferencial registado entre 2016 e 2020 é possível observar um crescimento sustentado
de sucesso escolar no 3.º Ciclo, em especial no 7.º ano. No 8.º e 9.º ano, foram retomados os índices de
crescimento evidenciados desde 2017/18, situando-se agora em níveis claramente superiores a 90%.
Naturalmente, nesta análise deve ser tido em atenção o número de alunos em termos de médias finais
apresentadas, sem esquecer a situação ligada a Pandemia de Covid 19 vivida na parte final do ano letivo,
para além da supressão das Provas de Aferição/Exame Nacional.
Quanto ao CEF – tipo 2 – registou-se um decréscimo tendo em atenção o resultado apurado em 2018/19,
embora seja superior face ao verificado em 2017/18. Neste curso, os dados relativos a 2019/20 só são
comparáveis com o ano letivo de 2017/18, dado que nesses anos as duas turmas se encontravam no primeiro
ano do curso e o insucesso estava diretamente ligado com a assiduidade dos alunos.

4
5

Sumário do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril
Neste gráfico o Sucesso/Insucesso refere-se ao n.º de alunos que transitaram/não transitaram de ano.
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7.º Ano – Sucesso por Disciplina
Disciplinas

2016/2017

2017/2018

2018/19

2019/20

Físico-Química

50,00%
76,43%
95,71%
94,12%
97,92%
91,43%
79,29%
63,57%
59,29%
70,71%
60,00%
29,29%
97,56%
98,00%

78,70%

89,84%

84,55%

Diferencial
(2016/20)
+34,55%

82,30%

82,81%

90,91%

+14,48%

98,40%

97,66%

98,18%

+2,47%

100,00%

100,00%

100,00%

+5,88%

---

100,00%

100,00%

+2,08%

88,10%

89,84%

93,64%

+2,21%

91,60%

89,76%

93,64%

+14,35%

93,00%

76,38%

85,19%

+21,62%

84,10%

69,29%

77,98%

+18,69%

85,50%

85,94%

97,25%

+26,54%

87,00%

80,47%

77,27%

+17,27%

54,00%

61,42%

82,57%

+53,28%

----

94,87%

100,00%

+2,44%

----

97,01%

100,00%

+2,00%

----

----

----

98,15%

0,00%

87,86%
89,29%

97,20%

93,70%

95,45%

+7,59%

80,90%
100%

86,72%
100%

88,79%
100,00%

-0,50%

Ciências Naturais
Educação Física
E. Moral Religiosa
Educação Musical
Educação Visual
História
Geografia
Inglês
Francês
Português
Matemática
Expressão Plástica
Dança
Cidadania e
Desenvolvimento
TIC
O. C. (Port./Mat.)
Cozinha Funcional

100,00%

0,00%

Tabela 12: Sucesso por disciplina – 7.º ano – 3.º P - 2016/2020 – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20)

Relativamente ao 7.º ano, em 2019/2020, registou-se um aumento geral na taxa de sucesso em todas as
disciplinas, destacando-se, em especial, as disciplinas de Ciências Naturais, Inglês, Francês e Matemática,
as quais aumentaram claramente os seus níveis de sucesso face ao ano letivo anterior. Outras disciplinas,
como Educação Visual, Educação Física e História, situam os seus índices de sucesso em níveis superiores a
90% face a 2018/19.
Em termos de diferencial (2016/2020), as disciplinas de Matemática, Físico-Química, Francês, Geografia,
Inglês e Português, tiveram um crescimento nos respetivos índices de sucesso, o qual se revelou, na
generalidade sustentado de ano para ano. Considera-se residual o decréscimo verificado na disciplina de
Oferta Complementar (Português/Matemática), pois o resultado final mantém-se perto dos 90% de sucesso.
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8.º Ano – Sucesso por Disciplina
Disciplinas
Físico-Química
Ciências Naturais
Educação Física
Ed. Moral Religiosa
Educação Musical
Educação Visual
História
Geografia
Inglês
Francês
Português
Matemática
Dança
Expressão Plástica
TIC
Cidadania e Desenvolvimento
Oferta Complementar
Cozinha Funcional

2016/2017
83,50%
64,42%
98,11%
97,50%
93,75%
98,02%
78,64%
78,64%
72,82%
74,76%
78,85%
50,96%
98,44%
---96,04%
---98,02%
----

2017/2018
84,70%
97,50%
100,00%
100,00%
-99,30%
93,30%
78,90%
81,20%
98,90%
71,60%
56,50%
------99,20%
---100,00%
----

2018/19
75,41%
86,07%
94,31%
100%
-86,07%
91,80%
73,55%
77,87%
89,34%
77,05%
55,74%
97,87%
---95,08%
---95,87%
100%

2019/20
97,52%
97,54%
99,18%
100,00%
100,00%
93,44%
98,35%
91,74%
77,69%
97,52%
86,07%
78,51%
98,39%
97,44%
98,36%
98,35%
99,18%
100,00%

Diferencial
+14,02
+33,12
+1,07
+2,50%
+6,25
- 4,58
+19,71
+13,10
+ 4,87
+22,76
+ 7,52
+27,55
- 0,05
----+ 2,32
---+1,16%
0,00%

Tabela 13 Sucesso por disciplina – 8.º ano – 3.º P - 2016/2020 – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20)

Em 2019/2020, registou-se um aumento claro de sucesso escolar em todas as disciplinas do currículo
face aos resultados apurados em 2018/19, situando-se a maioria das disciplinas com índices de sucesso
superiores a 90%.
Em termos de diferencial (2016/2020), registam-se crescimentos acentuados em disciplinas como
Matemática, Ciências Naturais, Francês, Físico-Química e História e Geografia, tendo estas seis disciplinas
atingido índices percentuais de crescimento elevados.
Considera-se igualmente residual ou pouco significativo o diferencial negativo registado nas
disciplinas de Dança (-0,05) e em Educação Visual (-4,58%), pois os índices finais registados são sempre
superiores a 90%.
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9.º Ano – Sucesso por Disciplina
Disciplinas
Físico-Química
Ciências Naturais
Educação Física
Ed. Moral Religiosa
Educação Visual
História
Geografia
Inglês
Francês
Português
Matemática
O.C. (S.B.V.)
Cozinha Funcional

2016/2017
87,76%
96,94%
100,00%
100,00%
100,00%
95,92%
98,98%
87,76%
83,64%
84,69%
52,04%
100,00%
----

2017/2018
91,80%
92,20%
100,00%
100,00%
97,70%
97,20%
92,40%
87,50%
100,00%
93,10%
52,10%
100,00%
-----

2018/19
86,32%
91,45%
98,29%
100,00%
91,45%
88,89%
89,74%
74,36%
88,89%
72,65%
57,26%
100,00%
-----

2019/20
100,00%
100,00%
98,36%
100,00%
97,52
100,00%
96,69%
98,35%
100,00%
95,87%
64,46%
100,00%
100,00%

Diferencial
+12,24
+3,06
-1,64
0%
-2,48
+4,08
-2,29
+10,59
+16,36
+11,18
+12,42
0%
0%

Tabela 14: Sucesso por disciplina – 9.º ano – 3.º P - 2016/2020 – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).

No ano de 2019/2020 encontramos um conjunto de disciplinas que atingiram o sucesso pleno (100%),
como se evidencia especialmente em Físico-Química, Ciências Naturais, História e Francês.
Em termos de diferencial (2016/20), destacam-se as disciplinas de Francês, Físico-Química, Português
e Inglês, com diferenciais positivos de 16,36%,12,24%, 11,18 % e 10,59% respetivamente.
Nas disciplinas de Geografia, Educação Visual e Educação Física, o diferencial, sendo negativo, não é
muito significativo, pois estamos com índices finais de sucesso superiores a 90% nessas disciplinas.
A seguinte tabela faz a análise comparativa em termos da evolução dos resultados 2016/2020:
Ano

Média
2016/2017

Média
2017/2018

Média
2018/2019

Média
2019/2020

Variação
2016/2020

1.º

98,86%

98,67%

96,44%

97,00%

- 1,86%

2.º

100,00%

100,00%

99,19%

98,05%

-1,95%

3.º

100,00%

100,00%

99,31%

99,53%

- 0,47%

4.º

98,65%

98,84%

97,39%

98,57%

-0,08%

5.º

90,00%

93,32%

96,12%

98,20%

+ 8,20%

6.º

84,75%

96,94%

82,18%

95,83%

+11,08%

7.º

72,86%

96,00%

87,73%

92,79%

+19,93%

8.º

82,08%

88,90%

82,12%

97,58%

+15,50%

9.º

89,80%

85,20%

86,61%

100%

+10,20%

Média

90,78%

95,32%

91,89%

97,50%

+6,72

Ciclo

Média
2016/2017

Média
2017/2018

Média
2018/2019

Média
2019/2020

Variação
2016/2020

1.º

99,25%

99,17%

98,08%

98,28%

-0,97%

2.º

87,38%

95,13%

89,15%

97,01%

+ 8,63%

3.º

81,58%

90,03%

87,40%

96,79%

+15,21%

Tabela 15: Avaliação Interna do 1.º, 2.º e 3.º C.E.B. (Ensino Regular) – 2016/2020 - Fonte: Resultados Escolares GIAE
(2019/20).
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Verificou-se um decréscimo na média de sucesso no 1.º Ciclo, uma vez que em 2016 estava perto
dos 100% e por isso a variação registada foi negativa, em 0,97%. No entanto esta diferença até se pode
justificar pela diferença no número de alunos.
No 2.º e 3.º Ciclos existem aumentos significativos nas médias de sucesso, com maior significado,
em termos de variação, no 6.º e 7.º ano. Recordemos que os dados envolvem uma comparação entre
2016/17 e 2019/20, a nível de resultados escolares apurados.

2.1.4.2 –3.º Ciclo Avaliação Externa – Provas de Aferição do 8.º ano
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização
Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no
dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um
conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19,
entre as quais a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais. Em conformidade, foi cancelada
a realização das provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade. 6

2.1.4.3 – 3.º Ciclo – Avaliação Externa - Provas Finais de 9.º ano
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização
Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no
dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um
conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19,
entre as quais a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais. Em conformidade, foi cancelada
a realização das provas finais de ciclo. 7

6
7

Sumário do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril
Sumário do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril
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2.1.5. Cursos de Educação e Formação de Adultos (CEF/EFA)
Em relação aos Cursos CEF e EFA, os resultados escolares foram os seguintes:

Tabela 16: Cursos CEF/EFA 2019/2020 – Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).

A análise da tabela anterior permite concluir que o funcionamento do 1.º ano do Curso CEF - Pastelaria
- revelou uma alta percentagem de insucesso, especialmente em disciplinas mais teóricas como Língua
Portuguesa e Inglês. Outras disciplinas de natureza mais prática também apresentam percentagens de
insucesso elevado, como Organização de Serviços de Produto de Pastelaria e de Panificação, Elaboração de
Produto de Pastelaria e de Panificação, Pastelaria Decorativa e Pães Especiais. Devemos, no entanto, ter em
atenção o percurso escolar destes alunos antes de ingressarem no Curso CEF, com retenções, desestruturação
familiar e risco de abandono escolar, sendo que um dos principais objetivos inerentes a esta oferta (e
alcançado), é evitar o abandono escolar.
Quanto ao Curso EFA - Educação e Formação de Adultos - os resultados finais relativo aos alunos que
o concluíram envolvem 56,8%. Saliente-se que os alunos deste Curso podem estender no tempo a conclusão
dos respetivos módulos.
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2.2. Sucesso Pleno8
N.º total(alunos)

Ano

Sucesso Pleno

Sucesso Pleno por Ciclo

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1.º ano

76

89

75

96,42%

96,40%

97,00%

2.º ano

90

86

91

85,79%

99,30%

98,05%

3.º ano

77

93

85

82,97%

98,30%

99,53%

4.º ano

84

80

93

91,62%

97,40%

98,57%

5.º ano

102

113

112

68,94%

96,10%

96,63%

6.º ano

114

118

118

87,08%

82,19%

95,46%

7.º ano
8.º ano
9.º ano

140
106
98

132
125
120

110
122
121

46,32%
28,80%
47,35%

87,70%
87,30%
86,60%

90,42%
93,83%
95,66%

2017/2018

2018/2019

2019/2020

89,24%

97,85%

98,28%

78,14%

89,14%

96,04%

40,82

87,20%

93,30%

Tabela 17: Sucesso Pleno 2016/2020 - Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).

Analisando o quadro, concluímos que existe uma média boa no sucesso pleno em todos os Ciclos.
Em relação ao 1.º Ciclo, as taxas de sucesso pleno por cada ano de escolaridade revelam variações pouco
significativas, sendo de realçar que os valores alcançados são elevados, com uma média geral perto dos
98%.
Quanto ao 2.º Ciclo, os resultados obtidos revelam um crescimento sustentado, com maior expressão
no 6.º ano de escolaridade, onde notamos um aumento de 13,27% face ao ano letivo anterior (2018/19). No
seu conjunto, os valores superam largamente os 90%. Em relação ao 3.º Ciclo, as taxas de sucesso pleno
ultrapassam os 90%, existindo um crescimento de 6,10% face a 2018/19. O maior crescimento situa-se no
9.º ano (9,06%), seguido pelo 8.º ano (6,53%). No 7.º ano verificou-se um aumento de 2,72% face ao ano
letivo anterior.

8

Por Sucesso Pleno, entende-se que são os alunos sem níveis inferiores a Suficiente ou 3.

21

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
2.3. Sucesso de Qualidade 9
Ano

2017/2018

2018/19

2019/20

1.º

68,20%

62,5%

50,12%

2.º

60,50%

52,40%

55,67%

3.º

69,00%

68,70%

57,70%

4.º

54,72%

53,90%

64,67%

5.º

49,40%

65,08%

57,94%

6.º

59,92%

46,33%

54,27%

7.º

38,30%

50,33%

47,36%

8.º

39,62%

40,75%

43,39%

9.º

35,85%

32,25%

49,16%

Média
2017/2018

Média
2018/2019

Média
2019/2020

Variação
2017/2020

63,10%

59,37%

57,04

- 6,06%

54,66%

55,70%

56,10%

+1,44%

37,92%

41,11%

46,64%

+8,72

Tabela 18: Resumo da análise do Sucesso de Qualidade 2017/2019 Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).

A análise do quadro permite concluir que a taxa de sucesso de qualidade, no ano escolar de 2018/19,
superou os 50% no 1.º Ciclo e 2.º Ciclo e aproximou-se claramente dessa percentagem no 3.º Ciclo,
especialmente no 9.º ano. Estes valores representam, em termos de variação, uma melhoria de 1,44% no
2.º Ciclo e de 8,72% no 3.º Ciclo, mas um decréscimo de 6,06% no 1.º Ciclo.

2.4 Evolução do Sucesso e Taxas de Transição

Tabela 19: Taxas de Sucesso 2017/2018 - Fonte: MISI

9

Por sucesso de qualidade entende-se que são os alunos que obtiveram Bom e Muito Bom e os níveis 4 e 5.
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Tabela 20: Taxas de Sucesso 2018/2019 - Fonte: MISI

Tabela 21: Taxas de Sucesso 2019/2020 - Fonte: MISI
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A seguinte tabela faz a análise comparativa em termos da evolução das Taxas de Transição
2016/2020:
Ano de
Escolaridade

2016-17

2017/18

2018/19

2019/20

VARIAÇÃO
(2016/20)

1.º

98,59%

98,70%

96,60%

100,00%

+1,41%

2.º

100,00 %

98,90%

100,0%

100,00%

= 0,00%

3.º

100,00 %

100,00%

100,0%

98,46%

-1,54%

4.º

98,39%

98,80%

98,70%

95,89%

-2,50%

5.º

90,00%

99,00%

96,50%

98,20%

+ 8,20%

6.º

84,75%

98,30%

90,40%

95,83%

+11,08%

7.º

72,86%

92,00%

86,00%

92,79%

+19,93%

8.º

82,08%

97,20%

86,20%

97,58%

+15,50%

9.º

89,80%

92,70%

80,30%

100%

+10,20%

CEF

--

77,80

90,90%

70%

-7,80%

EFA

100%

68,81%

43,80%

57%

-43,00%

Tabela 22: Taxas de Transição 2016/2020 - Fonte: Contrato de Autonomia 2019/20

Em relação ao 1.º Ciclo, as taxas de transição por ano revelam variações pouco significativas dado
que os valores de partida são muito elevados, situam-se acima dos 96%. Por isso, consideram-se residuais
os decréscimos verificados no 3.º e 4.º ano de escolaridade em termos de variação 2016/20.
Em relação ao 2.º Ciclo, as variações são mais elevadas em termos de crescimento: +8,20% no 5.º
ano e +11,08% no 6.º ano. As taxas finais obtidas em 2019/20 aumentaram substancialmente, situando-se
acima dos 95%.
O 3.º Ciclo regista a maior variação positiva, sobretudo no 7.º ano e 8.º ano (+19,93% e +15,50%,
respetivamente). Quanto ao 9.º ano, a variação é igualmente notável (+ 10,20%), sendo de realçar os 100%
de taxa de transição verificada em 2019/20.
Por seu lado, em termos de variação, a turma C.E.F. revela um decréscimo na taxa de transição de
7,8% entre 2017 e 2020, embora esse decréscimo seja maior numa comparação com o ano letivo anterior (20.90%). Note-se, porém, que estamos no primeiro ano de funcionamento do novo curso e no num contexto
pandémico causado pela COVID-19 onde, naturalmente, o impacto neste perfil de alunos foi mais notório,
sendo expectável uma melhoria de resultados no próximo ano letivo.
A turma EFA registou uma variação negativa de 43% entre 2017, -20% em termos de taxa de
transição, algo que deve ser explicado pelo perfil e o percurso escolar dos alunos, os quais podem estender
no tempo a conclusão dos módulos respetivos.
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Tendo ainda em atenção a meta 1 do Contrato de Autonomia: Diminuir o número de retenções em
1%, excluindo os que abandonaram a escola, a citada meta foi cumprida, tendo aumentado no Agrupamento
a taxa global de transição no Ensino Regular em 10,28%, entre 2012-2020.
Ano

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

9.º

Média

2012/13

100

96,90

100

100

90

79,7

81

67

71,60

87,35

2018/19

96,55

100

100

98,70

96,46

90,43

86,05

86,18

80,34

92,74

2019/20

100

100

98,46

95,89

98,20

95,83

92,79

97,58

100

97,63

Tabela 23: Taxa de transição no AEQC – Fonte: Contrato de Autonomia 2019-20.

2.5. PAEP: Plano de Ação Estratégica Pedagógica do AEQC:
2.5.1. 1.º CICLO – 1.º ano de escolaridade - AFC/PAEP
No âmbito da A.F.C. (Autonomia e Flexibilidade Curricular) e dos objetivos do P.A.E.P.- Plano de Ação
Estratégica Pedagógica - que assentam nas competências do Perfil do Aluno e nas Aprendizagens Essenciais
- foi possível identificar dificuldades/oportunidades/áreas prioritárias e trabalhá-las, definindo patamares
e formas de intervenção adequadas a cada faixa etária e ciclo de estudos. Nesse sentido, procedeu-se à
operacionalização de estratégias/atividades entre disciplinas e ciclos e fomentou--se a interação entre
alunos e professores de diferentes ciclos. Tendo ainda em atenção os efeitos da pandemia ligada à Covid
19, sobretudo no 3.º período de aulas, as Equipas Pedagógicas delinearam estratégias visando a necessidade
de garantir que os conteúdos não lecionados (Aprendizagens Não Adquiridas) sejam considerados no próximo
ano letivo, efetivando, desse modo, o cumprimento e a sequencialidade das aprendizagens.
Nas reuniões efetuadas (no âmbito do E@D) no 3.º período, as Equipas Pedagógicas promoveram
práticas pedagógicas diferenciadas e estratégias facilitadoras do processo de ensino/aprendizagem.
Tiveram como principal preocupação reforçar a motivação dos alunos para aprender, dando-lhes um papel
ativo na construção de competências, garantido a aquisição das Aprendizagens Essenciais e diversificando
os instrumentos de avaliação (de acordo com os Critérios de Avaliação aprovados para o AEQC), dando maior
relevância às atividades teórico-práticas.
O desenvolvimento deste Plano foi, no 3.º período, concretizado para dar cumprimento ao PE@D, tendo
em conta as limitações e circunstâncias inerentes à modalidade de ensino à distância, com as seguintes
Medidas/Atividades no 1.º Ciclo:
- Gestão, articulação e harmonização das atividades a desenvolver (preparação e envio de um Plano
de
Trabalho Quinzenal);
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- Organização e gestão do trabalho, articulando diretamente com os Encarregados de Educação,
alunos e
docentes coadjuvantes;
- Prestação de esclarecimentos e comunicação com os Encarregados de Educação para a orientação
do trabalho dos alunos, envio de feedback e avaliação;
- A organização das atividades letivas, dentro de uma modalidade síncrona e assíncrona;
- A implementação da modalidade síncrona foi concretizada através da Plataforma ZOOM (em três
momentos e com a duração de cerca de 30/40 minutos) ou da plataforma GOOGLE DRIVE, que possibilitaram
o contacto direto e imediato entre alunos e professora, ou entre alunos, proporcionando um feedback
imediato e que promoveram a espontaneidade nos contactos efetuados;
- A implementação da modalidade assíncrona foi concretizada através da Plataforma Classroom ou da
plataforma GOOGLE DRIVE, não excluindo os encarregados de educação que preferiram manter o contacto
por correio eletrónico. A plataforma Classroom permitiu a comunicação direta das atividades letivas a
realizar (Plano de Trabalho); o feedback nos dois sentidos, alunos-professores, professores-alunos; a
realização de tarefas em modo online, o arquivamento/organização e monitorização das tarefas realizadas
pelos alunos.
Em termos de resultados alcançados, considerou-se que o balanço da operacionalização do Plano de
Ensino à Distância (P@D do AEQC), nas turmas do 1.º e 2.º ano foi bastante positivo atendendo ao feedback
recebido e ao registo do número de alunos que efetivamente cumpriram o Plano de Trabalho, que lhes foi
proposto e apresentado.
A tabela e os gráficos seguintes representam os dados recolhidos da Análise Estatística do Ano,
produzida pelo GIAE, após o momento de avaliação do 3.º período.

Tabela 23: Resultados das turmas do 1.º ano – 1.º Ciclo AEQC. Fonte: Relatório PAEP 2019/20
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A análise comparativa dos três períodos, na tabela acima permite-nos concluir que o nível do
sucesso pleno manteve-se ao longo do ano, mas o sucesso de qualidade decresceu o que também se nota
na média obtida pelos alunos. No entanto, esta média continua perto do nível Bom em todas as disciplinas

Gráfico 1: Resultados das disciplinas nas turmas do
1.º ano, do 1.º Ciclo AEQC - Fonte: Relatório PAEP
2019/20

Pela análise dos gráficos, nota-se a existência
de um pequeno grupo de alunos que não têm sucesso
nas primeiras disciplinas apresentadas - no máximo, quatro alunos em português. O que preocupa a equipa
pedagógica é que a modalidade de ensino a distância não permitiu garantir que todos os alunos com nível
suficiente - 29 alunos - tivessem realmente adquirido o mecanismo da leitura e da escrita. Este número
(representando cerca de um terço dos alunos), será alvo primordial da atenção e recursos no início do
próximo ano letivo. As medidas universais serão plenamente usadas com todos eles de forma a garantir o
seu sucesso.
A disciplina de matemática, pelo grau de complexidade crescente nos anos seguintes e pelo carater
fundamental de que se revestem as bases que foram este ano lançadas, também merecerá um cuidado
especial nas quatro turmas. Nas restantes áreas, onde mais de metade dos alunos obtiveram bons
resultados, espera-se que se mantenham os bons resultados uma vez que os alunos se mostraram aplicados
e interessados.
Em termos gerais, as turmas do 1.º ano fizeram um bom trabalho. A média mais baixa obtida foi
3,68 em Expressão Musical e Dramática e em Português de 3,75. Os alunos que estão abaixo desta nota
estão sinalizados e terão todas as medidas necessárias ao seu sucesso. O 1.º período do próximo ano letivo
afigura-se de muito trabalho e o processo diagnóstico será fundamental para recuperar todos os que
necessitem. Deve-se referir ainda que, em termos de avaliação final trimestral, na totalidade das turmas
existem seis alunos com RTP e três alunos com Planos de Acompanhamento. No final do 1.º período foram
elaborados mais onze PAPI’s com medidas universais e no 2.º período foi elaborado mais um PAPI com
medidas universais. Assim, no total, 21 alunos necessitaram de alguma medida do Decreto-Lei n.º 54 de
2018.
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Gráfico 2: Aplicação de medidas nas turmas do 1.º ano, 1.º Ciclo AEQC - Fonte: Relatório PAEP - 2019/20.

2.5.2. 1.º CICLO – 2.º ano de escolaridade - AFC/PAEP
Os gráficos seguintes representam os dados recolhidos da Análise Estatística do Ano, produzida
pelo GIAE, após o momento de avaliação do 3.º período, envolvendo os alunos do 2.º ano:

Gráfico 3: Resultados das disciplinas nas turmas do 2.º ano, do 1.º Ciclo AEQC - Fonte: Relatório PAEP - 2019/20
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A análise dos três gráficos permite verificar que o número de alunos com nível 2 (Insuficiente),
num total de noventa alunos, é pouco significativo. Assume maior destaque a disciplina de Português (10
alunos) mas que se justifica por vários fatores:
- Pela exigência e complexidade ao nível da consolidação da leitura e da escrita no início de um 2.º
ano de escolaridade;
- Pelo número significativo de alunos que frequentam o 2.º ano, mas que transitaram do 1.º ano
com aprendizagens Não adquiridas ou Em Aquisição na turma do 2.º C;
- Pelo número de alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 54/2018.
Estes resultados mantiveram-se ao longo do ano e não foram revertidos, pois as circunstâncias no
âmbito do ensino à distância não o possibilitaram e poderão eventualmente ter sido agravados.
Quanto ao número de alunos com nível 3 (Suficiente) podemos considerá-los significativos, sendo
mais relevante nas disciplinas de Matemática e de Expressões Artísticas. Contudo, há que referir que
estes números referem-se a cerca de 50% (metade) dos alunos do 2.º ano de escolaridade, isto é, que não
apresentam um sucesso de qualidade.
Em relação aos alunos com nível 4 e 5 (Bom e Muito Bom = sucesso de qualidade), o resultado é
bastante significativo (mais de 50%), atendendo ao total de noventa alunos. Devemos destacar os resultados
nas disciplinas de Educação Física e Oferta Complementar, sendo de referir também o número elevado de
alunos com sucesso de qualidade nas áreas das Expressões (Coadjuvação).
Neste contexto de avaliação final trimestral, não se tendo registado nenhuma retenção, foram
elaborados onze novos Planos de Acompanhamento Pedagógico Individualizado – PAPI, para que estes sejam
aplicados desde o início do próximo ano letivo. De salientar que face ao número de alunos que ainda não
adquiriram de uma forma segura e eficaz, a competência da leitura e da escrita, face à suspensão das aulas
presenciais e às circunstâncias inerentes à modalidade do ensino à distancia, será necessário fazer uma
recuperação destes alunos de uma forma objetiva, concreta e sistemática, no inicio do próximo ano letivo,
pois, a sua situação escolar, desempenho e o nível escasso das suas aprendizagens, poderão vir a
comprometer o seu percurso e desenvolvimento académico.

Gráfico 4: Aplicação de medidas nas turmas do 2.º ano, 1.º Ciclo AEQC - Fonte: Relatório PAEP - 2019/20.
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No questionário aplicado aos docentes que lecionaram no âmbito do P.A.E.P (Plano de Ação Estratégica
Pedagógica), estes manifestaram também a sua opinião sobre um conjunto de questões ligadas à atividade
desenvolvida com os alunos ao longo do ano letivo, tal como se apresenta seguidamente:

Gráfico 5: Articulação entre disciplinas e ciclos – Fonte: Questionário Docente – PAEP - 2019/20

Tabela 24: Articulação entre disciplinas e ciclos – Fonte: Questionário Docente – PAEP - 2019/20
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Gráfico 6: Estratégias que garantam a lecionação dos conteúdos – Fonte: Questionário Docente – PAEP - 2019/20

Os docentes também desenvolveram, ao longo do ano letivo, práticas pedagógicas diferenciadas em
função dos alunos da turma, tendo utilizado as seguintes práticas:
- Diferenciação Pedagógica Coadjuvação nas disciplinas de Educação Física, Artes, Música e
Inglês
- Metodologia de Trabalho de Projeto e Plano Individual de Trabalho
- Dei apoio individualizado e fiz atividades diferenciadas para a avaliação formativa e sumativa.
- Materiais adaptados e atribuição de tempos diferenciados.
- Trabalho em grupo / Trabalho a pares.
- Apoio individual e de pares.
- Trabalho a pares; grande e pequenos grupos.
- Atividades diferenciadas e trabalho a pares.

2.5.3. 1.º CICLO – 1.º e 2.º ano de escolaridade - O PAEP e o Plano de Ensino a
Distância
O Plano de Ensino a Distância – E@D – entretanto aplicado no 3.º período de aulas como modalidade
de ensino alternativa de qualidade para os alunos impossibilitados de frequentar presencialmente uma
escola devido à pandemia ligada à Covid 19, acabou por ter alguma influência na modificação dessas
práticas, tendo os docentes considerado o seguinte:
- A modalidade à distância não foi viável e exequível na sua operacionalização.
- Em certa medida, continuou a ser possível adequar algumas estratégias, de acordo com as
necessidades dos alunos, nomeadamente ao nível dos recursos tecnológicos.
- O Plano de Ensino a Distância obrigou a uma maior sensibilização para a componente tecnológica,
tendo levado a descobrir novas Plataformas para melhorar/complementar a construção de novas
aprendizagens.
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- Tornou o desafio do apoio individualizado ainda maior por causa dos constrangimento s de
trabalhar com os alunos do 1.º ano, sem autonomia nenhuma.
- Não mudou muito, uma vez que algumas das tarefas propostas previam algumas adaptações,
nomeadamente nos recursos a utilizar.
- Na modalidade de ensino à distância, tal não se verificou porque, considerando as características
da disciplina, não foi presencial.
- Não permitiu o trabalho a pares.

Gráfico 7: Atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário Docente – PAEP 2019/20

Gráfico 8: Atividades Pedagógicas realizadas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário Docente – PAEP 2019/20
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Gráfico 9: Avaliação de literacia digital dos alunos – Fonte: Questionário Docente – PAEP - 2019/20

Os professores, no entanto, mencionaram os seguintes constrangimentos que dificultam uma maior
utilização das T.I.C. em contexto educativo:
- Limitações informáticas na sala de aula/indisponibilidade das salas de informática;
- Rede Internet/WiFi;
- Equipamento informático.

Gráfico 10: Avaliação de literacia digital dos alunos – Fonte: Questionário Docente – PAEP - 2019/20

Nesse sentido, as estratégias mais utilizadas pelos docentes envolveram as seguintes situações:
- Apresentação de trabalhos realizados e autocorreção;
- Auscultar os interesses dos alunos e personalizar a apresentação dos conteúdos aprendidos,
ligando-os às suas vivências pessoais e familiares;
- Apropriação Curricular e Plano Individual de Trabalho;
- Trabalho em equipa/grupo, elaboração e apresentação de trabalhos, coma análise, auto e
heteroavaliação;
- Aplicação de atividades a pares e individualmente;
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- Pesquisa e apresentação oral de trabalhos individuais ou a pares;
- Método de resolução de problemas.
Tendo desenvolvido nas aulas atividades teórico-práticas, os docentes indicaram o número de vezes
em que tal aconteceu:

Gráfico 11: Atividades teórico práticas em turma – Fonte: Questionário Docente – PAEP - 2019/20

Sendo evidente o número de atividades teórico-práticas realizadas, os docentes salientaram
também que substituíram a ficha de avaliação individual, por outro instrumento de avaliação tendo,
maioritariamente, substituído três ou mais fichas de avaliação individual, por ano (77,8% dos inquiridos).
Cerca de 22,2% referiram ter substituído duas vezes as fichas de avaliação individual por outro instrumento
de avaliação, nomeadamente:

Gráfico 12: Instrumentos de avaliação utilizados– Fonte: Questionário Docente – PAEP - 2019/20
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Todos os docentes desenvolveram práticas de diferenciação pedagógica com recurso a trabalho
colaborativo em sala de aula. Nesta circunstância:

Gráfico 13: Atividades desenvolvidas em sala de aula – Fonte: Questionário Docente – PAEP - 2019/20

Os constrangimentos mencionados na realização das atividades com os alunos foram os seguintes:
- O número de alunos na sala (24); espaço limitado e inexistência de outro professor como
recurso.
- A transferência de alunos ao longo do ano.
- A dificuldade em conciliar os horários, com a sala de Informática, biblioteca, etc.; a partilha
de sala com outra colega (contra horário).
- Excesso de burocracia exigida, o excesso de alunos por turma, os documentos existentes
atualmente que continuam a solicitar respostas contrárias a este tipo de práticas.
- O número elevado de alunos por turma; o nível etário dos alunos; o reduzido espaço físico.
- Não ter uma sala só para a turma (requerendo a modificação a disposição, no início e final do
dia, das mesas diariamente).
- O comportamento dos alunos; as regras de sala de aula e o currículo muito extenso.
- O currículo extenso, não ter par pedagógico, número de alunos por turma.
- O excesso de alunos, a falta de autonomia e falta de recursos.
Também a aplicação do Plano de Ensino a Distância (E@D) foi alvo de consideração, sobretudo com
a interrupção das aulas presenciais devido à Covid 19. Nesta base, os docentes inquiridos pronunciaram-se
sobre um conjunto de questões relativas ao trabalho desenvolvido com os alunos, tal como se apresentam
seguidamente:
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Gráfico 14: Dificuldades na utilização das plataformas de E@D – Fonte: Questionário Docente – PAEP 2019/20

Gráfico 15: Utilidade das plataformas de E@D nas aprendizagens – Fonte: Questionário Docente – PAEP 2019/20

Gráfico 16: Facilidade das plataformas de E@D nas aprendizagens realizadas – Fonte: Questionário Docente – PAEP 2019/20
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Gráfico 17: Motivação para o estudo a partir das plataformas de E@D – Fonte: Questionário Docente – PAEP 2019/20

Gráfico 18: Autonomia dos alunos a partir das plataformas de E@D. Fonte: Questionário Docente - PAEP 2019/20

No geral, os docentes inquiridos consideraram o processo de ensino aprendizagem desenvolvido no
Plano de E@D como positivo (45,5%) ou muito positivo (36,4%). Cerca de 18,2% consideram-no pouco
positivo, justificando tal opinião com o facto de o Plano não ter conseguido validar as evidências de
aprendizagem realizadas, para além dos recursos de apoio que os alunos utilizaram nem sempre foram os
mais adequados.
Quanto ao tipo de trabalhos pedagógicos realizados com os alunos, ferramentas digitais utilizadas,
correções realizadas e dificuldades sentidas com as sessões síncronas e assíncronas a partir do Plano de
Ensino a Distância, os resultados são os seguintes:
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Gráfico 19: Trabalho pedagógico realizado a partir do E@D. Fonte: Questionário Docente - PAEP 2019/20

Gráfico 20: Ferramentas digitais utilizadas durante o E@D. Fonte: Questionário Docente - PAEP 2019/20

Gráfico 21: Correção dos trabalhos escolares durante o E@D - Fonte: Questionário Docente - PAEP - 2019/20
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Para além de uma significativa variedade de trabalhos pedagógicos realizados com os alunos com
recurso às TIC, foi possível observar a utilização de plataformas digitais em apoio às pesquisas realizadas,
apresentação de trabalhos e dinamização de atividades, sem esquecer o trabalho realizado durante as
aulas síncronas e assíncronas com os alunos.
Neste percurso pedagógico, não deixaram de ser visíveis algumas dificuldades e adaptações, tal
como mostram as tabelas e gráficos seguintes:

Tabela 25: Dificuldades no contacto com os alunos nas sessões assíncronas. Fonte: Questionário Docente - PAEP - 2019/20

Tabela 26: Dificuldades no contacto com os alunos nas sessões síncronas. Fonte: Questionário Docente - PAEP 2019/20

Pela análise das tabelas, as maiores dificuldades sentidas pelos docentes nas sessões assíncronas ou
durante aulas síncronas envolvendo os alunos foram devidas sobretudo a dificuldades de acesso à
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internet/equipamento informático adequado, à ausência de feedback dos alunos ou mesmo a sua falta de
autonomia/falta de acompanhamento dos encarregados de educação, sobretudo no apoio digital.

Gráfico 22: Regras no contacto com os alunos nas sessões síncronas - Fonte: Questionário Docente - PAEP 2019/20

Os docentes que definiram previamente as regras de intervenção nas sessões síncronas, mencionaram
as seguintes situações:
- Desligar microfone enquanto ouviam e ter uma atitude correta nessas sessões.
- As regras eram as mesmas da sala de aula: falava um de cada vez;
- Ninguém interrompia os colegas;
- Se queriam falar, levantavam o dedo;
- Estar sentado, ter a câmara ligada, responder sozinho;
- Falar cada um na sua vez;
- Adotar atitudes corretas nas intervenções;
- Estar em local calmo e ligar o micro apenas quando era indicado;
- Pedir palavra; saber ouvir o colega;

Gráfico 23: O plano de E@D e as aprendizagens. Fonte: Questionário Docente - PAEP 2019/20
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Sendo largamente maioritária a opinião favorável dos docentes em relação ao ambiente de
aprendizagem de proximidade possibilitada pelo Plano de Ensino a Distância, alguns professores, porém,
manifestaram reservas em relação a esse favorecimento. Nas sessões síncronas, definiram previamente com
os alunos as regras de intervenção.
Por último, os docentes inquiridos consideraram que a relação mantida com os encarregados de
educação foi satisfatória – 45,5%; ou boa/muito boa - 54,6%. Nenhum dos docentes inquiridos a considerou
insatisfatória. Em relação aos aspetos considerados positivos no Plano de Ensino a Distância, os docentes
salientaram os seguintes:
- Maior proximidade da escola e possibilitar a continuidade possível do ensino e aprendizagem.
- Criação de rotinas nas metodologias de trabalho e meios de comunicação comuns.
- O Plano estava bem organizado, sendo dotado de um e-mail institucional; de utilização da
Plataforma Classroom e da Plataforma Zoom.
- Maior acompanhamento dos Encarregados de Educação aos seus educandos, tomada de
consciência dos pais ao trabalho feito pelos professores.
- Aprendi a usar ferramentas que não conhecíamos, os pais tornaram-se participativos no processo.
- Criação de rotinas e timings de trabalho mais uniformes, assim como vias de comunicação.
- Proximidade da escola e o contacto frequente com os Encarregados de Educação.
- Possibilidade da continuidade da aprendizagem e do contacto com os alunos.
- A criação do email institucional e o conhecimento das ferramentas utilizadas no E@D (Classroom
e ZOOM).
- A relação próxima com os alunos.
- O plano quinzenal e uma única plataforma (Classroom).
Em relação aos aspetos considerados negativos com a aplicação do E@D no Agrupamento, os
professores inquiridos manifestaram as seguintes opiniões:
- Não possibilitou um conhecimento real nem uma avaliação objetiva.
- O Plano estava bem organizado, só faltou o contacto presencial;
- A dificuldade em validar as aprendizagens, chegar a todos os alunos de igual forma.
- Não tenho a certeza do que aprenderam efetivamente.
- Dificuldade na avaliação dos alunos.
- Escassez de meios informáticos e instabilidade na rede de internet.
- Alteração de metodologias ao longo do processo, que fizeram quebrar as rotinas já
conseguidas.
- A obrigatoriedade do número de sessões síncronas ao longo da semana.
Também foram referidos aspetos de melhoria a implementar neste plano, nomeadamente:
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- Fornecer o equipamento e as condições necessárias para colocar em prática o E@D.
- Utilizar outras Plataformas, em conjunto com as que já temos ex.: Padlet.
- Sessões síncronas com tutoria em pequenos grupos (máximo de 2 alunos).
- Facultar meios informáticos para a generalidade dos alunos de modo a possibilitar as mesmas
condições a todos.
- A possibilidade de sessões síncronas com grupos de alunos mais pequenos, no 1.ºciclo, sendo
possível um trabalho mais individual com os alunos e mais centrado nas necessidade dos mesmo.
- Dar continuidade ao uso destas ferramentas tecnológicas.
- Melhorar a avaliação e o acompanhamento dos alunos que não realizaram as atividades.
Tendo em atenção todo este contexto informativo, é possível concluir, a nível de 1.º e 2,º ano do
P.A.E.P. o seguinte:
- Foram promovidas articulações entre disciplinas na realização dos trabalhos;
- Foram utilizadas metodologias de Trabalho de Projeto, trabalhos de grupo e de pares, para além
de exposições/divulgações dos trabalhos realizadas;
- Os docentes também substituíram fichas de avaliação individual por outros instrumentos de
avaliação;
- Os registos utilizados para avaliar os resultados das aprendizagens teórico-práticas desenvolvidos
em sala de aula, envolveram os seguintes instrumentos: Grelhas de avaliação individual; Grelhas de
avaliação por grupo e Grelhas de avaliação a pares, mas também Grelhas de Avaliação por Grupo e Avaliação
por pares;
- Nas atividades pedagógicas realizadas os docentes recorreram às T.I.C., considerando igualmente
que a literacia digital dos alunos carece ainda de maior desenvolvimento face aos conhecimentos que
apresentam nessa área;
- Os maiores constrangimentos situaram-se na falta de meios tecnológicos (computadores) para a
realização dos trabalhos, a falta de autonomia de muitos alunos, o comportamento dos alunos; as regras
de sala de aula, a extensão do currículo extenso, a falta de par pedagógico e também o elevado número
de alunos por turma face ao trabalho a realizar.
Tendo ainda em atenção o conjunto de atividades e procedimentos ligados ao Plano de Ensino a
Distância - E@D – foi possível concluir o seguinte:
- O recurso às TIC foi prioritário neste Plano, especialmente na pesquisa, elaboração e apresentação
dos trabalhos solicitados pelos docentes;
- Para além de uma significativa variedade de trabalhos pedagógicos realizados com os alunos com
recurso às TIC, foi possível observar a utilização de plataformas digitais em apoio às pesquisas realizadas,
apresentação de trabalhos e dinamização de atividades, sem esquecer o trabalho realizado durante as aulas
síncronas e assíncronas com os alunos;
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- As maiores dificuldades sentidas pelos docentes nas sessões assíncronas ou durante aulas síncronas
envolvendo os alunos foram devidas a dificuldades de acesso à internet/equipamento informático
adequado, à ausência de feedback dos alunos ou mesmo a sua falta de autonomia.
- Os docentes inquiridos consideraram que a relação mantida com os encarregados de educação foi, na
generalidade, satisfatória ou boa/muito boa;
- Foi também largamente maioritária a opinião favorável dos docentes em relação ao ambiente de
aprendizagem de proximidade possibilitada pelo Plano de Ensino a Distância.

2.5.4. PAEP - 2.º CICLO – Avaliação das medidas do PAEP/Plano E@D - 5.º ano
No 2.º Ciclo – 5.º ano - as medidas do PAEP revelaram-se muito positivas e possibilitaram colmatar
algumas dessas dificuldades e promover o nível de autonomia, motivação e capacidade de trabalho da
turma. Os domínios de articulação disciplinar (DAC) permitiram uma articulação efetiva com todos os
benefícios para a operacionalização das Aprendizagens Essenciais do Perfil dos Alunos nos vários domínios.
Com a aplicação do Plano de Ensino à Distância (PE@D) do AEQC, no 3.º período, não foi possível
dar cumprimento a todas as medidas que integram o PAEP. Nestas circunstâncias, procede-se ao balanço
das medidas cuja operacionalização foi possível manter, no âmbito de ensino à distância. Este balanço foi
registado nas atas das reuniões de avaliação do terceiro período, no ponto dois da ordem de trabalhos Avaliação das medidas/novas disciplinas no âmbito do PAEP, tendo em conta a especificidade do trabalho
realizado com cada turma.
O balanço dos projetos desenvolvidos, apesar das dificuldades inerentes na modalidade de ensino à
distância é considerado positivo. O trabalho realizado pelas turmas foi heterogéneo, assim como o interesse
e empenho demonstrado na concretização das tarefas. As dificuldades que alguns alunos referiram sentir
na execução dos projetos, deveu-se, essencialmente, ao facto de não lerem as instruções constantes nos
diversos guiões de trabalho que orientavam as tarefas que tinham que realizar.
No decorrer do período, as atividades desenvolvidas foram: pesquisa online e tratamento de
informação e elaboração de apresentações eletrónicas. Os projetos foram dinamizados com base num
consistente trabalho colaborativo das docentes das disciplinas intervenientes (EV; Inglês e TIC), com base
numa planificação conjunta e dinâmica e avaliada com enfoque no processo e na avaliação formativa.
Quanto aos resultados obtidos, os gráficos e tabelas seguintes são exemplificativos:
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Gráfico 24: PAEP – Sucesso Total e Sucesso de Qualidade - Fonte: Relatório PAEP - 2019/20

Nas turmas de 5.º Ano, num total de 112 alunos, nas disciplinas de Português, Matemática, Ciências
Naturais, Educação Visual e Educação Tecnológica, a percentagem de sucesso total foi superior a 90%.
Analisando o Sucesso Total do 3.º período e comparativamente com o Sucesso Total do 2.º período
verifica-se que, Educação Visual manteve a percentagem de 99% atingida e as restantes disciplinas
apresentaram melhorias residuais:
Português aumentou na ordem dos 10%; Matemática aumenta 8%; Ciências Naturais progride 1,4% e
Educação Tecnológica com um aumento de 2%.
Analisando o Sucesso de Qualidade do 3.º período e comparativamente com os resultados do Sucesso
de Qualidade do 2.º período, verifica-se uma melhoria nas disciplinas de:
Português aumenta em 9%; Ciências Naturais aumento de 6,4%; Educação Visual um aumento
significativo de 38,4% e Educação Tecnológica com um aumento de 4%. Na disciplina de Matemática
verificou-se um ligeiro, decréscimo residual de 3%. Convém realçar que esta foi uma das disciplinas que
enfrentou muitas dificuldades na operacionalização da modalidade de E@D.

2.5.5. PAEP – 2.º CICLO - Avaliação das medidas do PAEP/Plano E@D - 6.ºano
As medidas do PAEP revelaram-se muito positivas e possibilitaram colmatar algumas dessas
dificuldades e promover o nível de autonomia, motivação e capacidade de trabalho da turma. Os domínios
de articulação disciplinar (DAC) permitiram uma articulação efetiva com todos os benefícios para a
operacionalização das Aprendizagens Essenciais do Perfil dos Alunos nos vários domínios.
Com a aplicação do Plano de Ensino à Distância (PE@D) do AEQC, no 3.º período, não foi possível dar
cumprimento a todas as medidas que integram o PAEP. Nestas circunstâncias, procede-se ao balanço das
medidas cuja operacionalização foi possível manter, no âmbito de ensino à distância. Este balanço foi
registado nas atas das reuniões de avaliação do terceiro período, no ponto dois ponto dois da ordem de
trabalhos - Avaliação das medidas/novas disciplinas no âmbito do PAEP, tendo em conta a especificidade
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do trabalho realizado com cada turma. Apesar das dificuldades inerentes a um ensino à distância, o balanço
do trabalho desenvolvido, ao longo deste período foi positivo. O trabalho realizado pelas turmas foi
heterogéneo, assim como o interesse e empenho demonstrado na concretização das tarefas. Muitas das
dificuldades que alguns alunos referiram sentir na execução dos projetos, deveu-se, essencialmente, ao
facto de não lerem as instruções constantes nos diversos guiões de trabalho que orientavam as tarefas que
tinham que realizar.
No decorrer do período, as atividades desenvolvidas foram diversificadas: pesquisa online e
tratamento de informação; elaboração de apresentações eletrónicas e conversão das mesmas em vídeo. Os
projetos foram dinamizados com base num consistente trabalho colaborativo das docentes das disciplinas
intervenientes, numa planificação conjunta e dinâmica e avaliada com enfoque no processo e por
conseguinte na avaliação formativa.
Apresentam-se seguidamente o Sucesso Total (níveis ≥ 3) e à Sucesso de Qualidade (níveis ≥ 4) obtido
nas turmas de 6.º ano no 3.º período, considerando as disciplinas diretamente relacionadas com as medidas
do PAEP.

Gráfico 25: Sucesso total e sucesso de qualidade - Fonte: Relatório PAEP - 2019/20

Num total de 118 alunos, nas disciplinas de Português, Matemática, Ciências Naturais, Ed. Visual e
Educação Tecnológica a percentagem de sucesso total foi superior a 90%. Analisando o Sucesso Total do 3.º
período e comparativamente com o Sucesso Total do 2.º período verifica-se que houve melhorias
significativas nas disciplinas de Português, Matemática, Ciências Naturais e Educação Tecnológica. Na
disciplina de Educação Visual houve uma ligeira diminuição da percentagem de sucesso, que ficou a deverse ao facto de um reduzido número de alunos ter manifestado absoluta, ou quase absoluta, falta de
empenho no cumprimento das atividades propostas, durante o terceiro período, na modalidade de Ensino
a Distância.
Nas turmas de 6.º Ano, relativamente à percentagem do Sucesso Total no 3.º período, verificou-se
um aumento em todas as disciplinas, tendo sido na disciplina de Ciências Naturais onde se verificou a
percentagem de sucesso mais elevada (69,0%), seguindo-se a disciplina de Matemática (57,3%). Analisando
a Qualidade do Sucesso do 3.º período e comparativamente com os resultados da Qualidade do Sucesso do
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2.º período verifica-se um aumento em todas as disciplinas. Relativamente ao 3.º período no que se refere
ao Plano E@D a equipa pedagógica de 6.º ano referiu que, apesar de sabermos que este E@D não substitui
de maneira nenhuma o ensino presencial, procurou de forma colaborativa minimizar os constrangimentos
inerentes a esta contingência, tentando, dentro do possível, adequar a sua ação no sentido de garantir que
todos os alunos continuassem a aprender neste contexto, mantendo a ligação ao grupo/turma e à escola.
A nível de 5.º e 6.º ano do P.A.E.P., concluiu-se o seguinte:
. Foram implementadas atividades teórico-práticas em sala de aula;
. Foram utilizados instrumentos diversificados para avaliar as aprendizagens teórico-práticas
desenvolvidas em sala de aula;
. A literacia digital dos alunos situa-se num nível satisfatório. Deve, no entanto, ser melhorada a
qualificação digital dos alunos tendo em atenção o conjunto diversificado de atividades realizadas em
contexto educativo com recurso às T.I.C.;
. Foram realizadas práticas pedagógicas diferenciadas em função dos alunos das turmas;
. O trabalho realizado pelas turmas foi heterogéneo, assim como o interesse e empenho demonstrado
na concretização das tarefas.
. No decorrer do período, as atividades desenvolvidas foram: pesquisa online e tratamento de
informação e elaboração de apresentações eletrónicas. Os projetos foram dinamizados com base num
consistente trabalho colaborativo das docentes das disciplinas intervenientes (EV; Inglês e TIC), com base
numa planificação conjunta e dinâmica e avaliada com enfoque no processo e na avaliação formativa.
. As dificuldades que alguns alunos referiram sentir na execução dos projetos, deveu-se,
essencialmente, ao facto de não lerem as instruções constantes nos diversos guiões de trabalho que
orientavam as tarefas que tinham que realizar.
Nas turmas do 5.º ano, analisando o Sucesso Total do 3.º período e comparativamente com o Sucesso
Total do 2.º período verifica-se que, Educação Visual manteve a percentagem de 99% atingida e as restantes
disciplinas apresentaram melhorias nas disciplinas de Português, Matemática, Ciências Naturais e Educação
Tecnológica. Analisando o Sucesso de Qualidade do 3.º período e comparativamente com os resultados do
Sucesso de Qualidade do 2.º período, verifica-se uma melhoria nas disciplinas de Português; Ciências
Naturais; Educação Visual e Educação Tecnológica. Na disciplina de Matemática verificou-se um ligeiro,
decréscimo.
Nas turmas do 6.º ano, relativamente à percentagem do Sucesso Total no 3.º período, verificou-se
um aumento em todas as disciplinas, tendo sido na disciplina de Ciências Naturais onde se verificou a
percentagem de sucesso mais elevada, seguindo-se a disciplina de Matemática. Observando a Qualidade do
Sucesso do 3.º período e comparativamente com os resultados da Qualidade do Sucesso do 2.º período,
verifica-se um aumento em todas as disciplinas.
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Com a aplicação do Plano de Ensino à Distância (PE@D) do AEQC, no 3.º período, não foi possível dar
cumprimento a todas as medidas que integravam o PAEP. Nestas circunstâncias, procedeu-se ao balanço
das medidas cuja operacionalização foi possível manter, no âmbito do Plano de Ensino a Distância.
. Apesar das dificuldades inerentes a um Ensino a Distância, o balanço do trabalho desenvolvido, ao
longo deste período foi positivo.

3. Operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento – P.E.A. - grau de
cumprimento dos compromissos assumidos/metas educativas a atingir
Nota prévia: Os documentos que orientam e organizam o Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde são
entendidos numa lógica de complemento. Assim, os objetivos e medidas interligam-se e interrelacionamse entre si. Os objetivos centrais do P.E.A. correspondem às metas propostas no Contrato de Autonomia.

3.1 Objetivo central 1 – Promover o sucesso educativo
1. Situar a taxa de sucesso em Português e Matemática, no 1.º ciclo, entre 95% e 100%:

ponto de partida – Português: 93,68% e Matemática: 94,14%.
Português
2016/17
1.º

88,64

2.º

94,20

3.º

97,47

4.º

98,65

2017/18

88,16
94,74

94,44
92,21

Matemática

2018/19

90,80
93,40

98,81

95,12
98,92

2019/20

94,67
95,88

98,70

87,91
100

2016/17

94,32
94,83

96,77

94,20
100
93,24

2017/18

90,79
95,44

94,44
90,91

2018/19

2019/20

96,55
93,14

96,43

100
100

96
97,51

93,51

98,9
97,65

97,06

95,7

Tabela 27:Taxa de sucesso em Português e Matemática no 1.º Ciclo 2016/20 - Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).

Em relação ao objetivo central 1, a taxa de sucesso alcançou o objetivo traçado, português registou o
valor de 94,83% e matemática 97,06%, ambos situam-se acima dos 95%.
2. Aumentar a taxa de sucesso em Matemática em 4% no 2.º e 3.ºciclos: ponto de partida

– Matemática 2.º ciclo – 65,12% e Matemática 3.º ciclo – 51,89%.
2016/2017

2017/2018

5.º Ano

64,22%

6.º Ano

57,26%

7.º Ano

29,29%

54,00%

8.º Ano

50,96% 44,10%

56,59%

9.º Ano

52,04%

52,10%

60,74%

74,50%
90,60%

82,55%

2018/2019
92,04%
78,07%

85,05%

61,42%
54,20%

55,74%
57,26%

2019/2020
90,99%
96,61%

93,80%

82,57%
58,14%

78,51%

75,18%

64,46%

Tabela 28: Taxa de sucesso em Matemática no 2.º e 3.º Ciclos - Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).
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Em relação à meta traçada a mesma foi largamente superada no 2.º Ciclo, registando-se uma
variação positiva de 28,68% face ao ponto de partida.
No 3.º Ciclo, a taxa de sucesso na disciplina de Matemática aumentou 23,29% face ao ponto de
partida estabelecido.
Devemos ainda observar o crescimento verificado em termos percentuais na comparação dos vários
anos letivos em análise, em especial no 2.º ciclo, cujo índice já supera os 90%, revelando uma
sustentabilidade nos resultados alcançados na disciplina.
3. Aumentar a taxa de sucesso a Português em 2%, no 2.º e 3.º ciclo: ponto de partida –

Português 2.º ciclo – 85,53% e Português 3.º ciclo – 79,44%.
2016/17
5.º Ano

81,65%

6.º Ano

85,34%

7.º Ano

60,00%

8.º Ano

78,85%

9.º Ano

84,69%

2017/18
93,30 %

83,49%

96,20 %

2018/19

94,75%

87,00%
74,51%

71,60%

98,23%
84,07 %

2019/20
97,27%

91,15%%

92,37%

80,47%
83,90%

93,10%

77.05

94,80%

77,27%
76,72%%

86,07%

72,65%

86,40%

95,87%

Tabela 29: Taxa de sucesso em Português no 2.º e 3.º Ciclos - Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).

Em relação à meta traçada para a disciplina de Português, a mesma foi superada no 2.º Ciclo em
9,27% face ao estabelecido inicialmente. No 3.º Ciclo, a meta proposta foi igualmente alcançada, superando
o ponto de partida em 6,96%. Devemos ainda observar a percentagem superior a 90% que se tem vindo a
registar no 2.º Ciclo em termos de taxa de sucesso nesta disciplina.
4. Taxa global de sucesso (1.º, 2.º e 3.º ciclos) da avaliação interna:
4.1 Situar a taxa global de sucesso no 1.º Ciclo entre 95 e 100%.
1.ºAno

2.ºAno

Média
1.º C.E.B.

4.ºAno

3.ºAno

Ano
17/18
Sucesso

18/19

19/20

17/18

18/19

19/20

17/18

18/19

96,34% 96,44% 97,00 97,29% 99,19% 98,05 97,14% 99,31%

19/20

17/18

18/19

19/20

99,53 99,16% 97,34% 98,57

17/18

18/19

19/20

97,55%

98,00%

98,29

Tabela 30: Comparação da taxa de sucesso global no 1.º Ciclo entre 2017/20 - Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).

Quanto à Taxa Global de Sucesso, envolvendo o 1.º Ciclo, a meta foi alcançado, situando-se
claramente entre os 95% e os 100%.
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4.2. Aumentar a taxa global de sucesso no 2.º e 3.º ciclo em 4%: ponto de partida - 2.º

ciclo – 87,16% e 3.º ciclo – 87,23%.
2017/2018

2018/19

2019/20

Sucesso

Sucesso

Sucesso

Anos
%

5.º

93,32%

6.º

96,94%

7.º

86,80%

8.º

89,30%

9.º

91,30%

média

95,13%

%

96,12%
82,18%

%

média

98,20

89,15%

95,83

87,73%
88,96

82,12%

97,01%

92,79
85,49%

97,58%

86,61%

96,79%

100

Tabela 31: Taxa de sucesso global no 2.º e 3.º Ciclos - Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).

A Taxa Global de Sucesso no 2.º Ciclo foi superada em 9,85% face ao ponto de partida, o mesmo
acontecendo no 3.º ciclo onde o resultado final foi superior ao estabelecido em 9,56%. Os resultados no 2.º
ciclo têm sido consistentes em termos de aumento da taxa global de sucesso. No 3.º ciclo é visível uma
melhoria acentuada face ao resultado apurado no ano letivo de 2018/19.

4.3. Taxa global de sucesso de qualidade da avaliação interna.
4.3.1 Aumentar em 3% a taxa global de sucesso de qualidade no 1.º ciclo.
Ano

2017/2018

1.º

68,20%

2.º

60,50%

3.º

69,00%

4.º

54,72%

Média
2017/2018

2018/19

Média
2018/2019

52,40%
68,70%

Média
2019/2020

Variação
2017/2020

57,04

- 6,06%

50,12%

62,5%

63,10%

2019/20

59,37%

55,67%
57,70%
64,67%

53,90%

Tabela 32: Taxa de sucesso global de sucesso no 1.º Ciclo - Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).

Em relação à meta proposta, a mesma não foi alcançada no 1.º Ciclo, sendo a variação negativa em
6,06% entre 2017/2020. Este resultado pode ser relacionado com o modo de lecionação do currículo neste
ano letivo, especialmente no 3.º período de aulas.
4.3.2 Aumentar em 3% a taxa global de sucesso de qualidade no 2.º ciclo.
Ano

2017/2018

5.º

49,40%

6.º

59,92%

Média
2017/2018

54,66%

2018/19
65,08%
46,33%

Média
2019/2020
2018/2019
55,70%

57,94%
54,27%

Média

Variação
2017/2020

56,10%

+ 1,44

Tabela 33: Taxa global de sucesso de qualidade no 2.º Ciclo - Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).
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A meta não foi alcançada no 2.º ciclo, mas a variação final é positiva tendo em atenção a
comparação entre o valor dos dois anos letivos apresentados: mais 1,44%. Notemos também o crescimento
sustentados dos resultados finais apurados neste domínio.
4.3.3 Aumentar em 2% a taxa global de sucesso de qualidade no 3.º ciclo.
Ano

2017/2018

7.º

38,30%

8.º

39,62%

9.º

35,85%

Média
2017/2018

2018/19

Média
2018/2019

40,75%

Média

Variação
2017/2020

46,64%

+8,72

47,36%

50,33%

37,92%

2019/2020

41,11%

43,39%
49,16%

32,25%

Tabela 34: Taxa de sucesso global de sucesso no 3.º Ciclo - Fonte: Resultados Escolares GIAE (2019/20).

A meta foi alcançada, tendo existido um aumento de 5,53% face aos resultados do ano letivo anterior
e cerca de 8,72% face aos resultados apurados em 2017/18. A variação final nos anos letivos em
consideração permite concluir que esta meta tem estado a ser plenamente concretizada desde o primeiro
ano da sua implementação.
5.Taxa de transição:
5.1. Aumentar a taxa de transição no 2.º e 3.º ciclo em 4%: ponto de partida - 2.º ciclo -

89,06% e 3.º ciclo - 86,07%.
Ano

2017/18

5.º

99,00%

6.º

98,30%

7.º

92,00%

8.º

97,20%

9.º

92,70%

Média
Ciclo

98,65%

2018/19

96,5%
90,4%

Média
Ciclo

93,45%

86,2%
80,3%

98,2%
95,8%

Média
Ciclo

97,0%

92,8%

86,0%
93,97%

2019/20

84,17%

97,6%

96,8%

100%

Tabela 35: Taxa de transição no 2.º e 3.º Ciclos - Fonte: MISI 2017/20

A meta do 2.º Ciclo foi superada em 7,94% em relação ao ponto de partida. A meta relativa ao 3.º
Ciclo foi igualmente superada, 12,63% em relação ao ano letivo anterior e 10,73% em relação ao ponto de
partida.
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3.2 Objetivo central 2 – Desenvolver competências sociais e pessoais
3.2.1 Taxa global de abandono
1. Aproximar a taxa de abandono escolar no Ensino Regular de 1% (ponto de partida 1,55%), corresponde à
Meta 2 do Contrato de Autonomia - Aproximar a taxa de abandono no ensino regular de 1%.
Taxa de abandono no Ensino Regular
Ciclo

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1.º 2.º e 3.º

1,35%

0,91%

1,54%

0,32%

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

3,41%

0,21%

3,03%

0,50%

Tabela 36: Taxa de abandono no Ensino Regular 2012/2020 - Fonte: Contrato de Autonomia 2019/20.

Taxa de abandono nos percursos educativos diversificados
2012/13

2013/14

24,10%

11,66%

2014/15 2015/16
9,09%

8,82%

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

30,00%

22,22%

0,00%

30,00%

Tabela 37: Taxa de abandono nos percursos educativos diversificados (CEF/CV) – 2012/2020 - Fonte: Contrato de Autonomia
2019/20

Ao nível do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, a meta proposta no Contrato de Autonomia para a taxa de abandono
no Ensino Regular foi amplamente atingida, destacando-se uma grande melhoria em relação ao ano letivo
anterior, altura em ficaram retidos cerca de 30 alunos (4 alunos no 1.º, 11 alunos no 2.º e 15 alunos no 3.º
Ciclo). No ano letivo de 2019/20 ficaram retidos por faltas apenas 5 alunos.
Esclarecemos, todavia, que neste documento a ‘taxa de abandono’ não significa abandono escolar
liminar, mas envolve alunos que, ao longo do ano letivo, faltaram injustificadamente até chegarem a uma
situação de reprovação por ultrapassarem largamente o limite legal de faltas.
Assim, no 1.º Ciclo, o único aluno retido por faltas (1.º ano), o processo está a ser acompanhado
pela C.P.C.J.
No 2.º Ciclo apenas três alunos ficaram retidos por excesso de faltas. Em duas situações encontramos
alunos de etnia cigana, onde a relação com a escola e a importância atribuída à mesma surge como fator
explicativo dessa ausência e consequente retenção por faltas. Na restante situação, tal como no único caso
verificado no 3,º Ciclo, o perfil de cada um desses alunos (familiar, económico, cultural) e o seu percurso
escolar justificam a retenção por faltas, aliado a transições anteriores sem grande consistência nas
aprendizagens.
Ligado ainda à questão familiar, encontramos também um conjunto de encarregados de educação
com fraca escolaridade (não ultrapassando a frequência do 2.º ou 3.º Ciclos) numa ligação geracional que
pouco valoriza a escola, com reflexos evidentes no percurso escolar dos alunos em causa.
51

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
Em todas as situações registadas, envolvendo retenção por faltas dos alunos, a Instituição Escolar
promoveu as devidas ações de apoio (tutorias, ativação de medidas ao abrigo do DL n.º 54/2018, planos de
recuperação e de acompanhamento, sinalizações à CPCJ, orientação escolar, promoção de atividades e
dinâmicas escolares mais motivadoras, entre outras).
2017/2018 - 1031
Alunos

2018/19 - 1129 Alunos

2 (0,20%)

30 (3,03%)

Retidos por
faltas
(Ensino
Regular)

CEF - 2 (em 27 alunos) =
Não concluiu
(CEF e EFA)

7,40%
EFA -15 (em 47 alunos) =
31,91%

Total

19 (1,84%)

2019/20 - 1110 Alunos

5 (0,50%)

CEF - 2 (em 22 alunos) =
9,09%

CEF - 0 ( em 23 alunos)

EFA – 14 Não concluíram =
42,42%
- 5 Excluídos por faltas
(em 33 alunos) = 15,15%

EFA – 1 (não transitou);
15 Excluídos por faltas
(em 37 alunos) = 40,54%

21 (1,86%)

21 (1,89%)

Tabela 38: Alunos que não concluíram ou foram excluídos por faltas – 2017/2020 - Fonte: Contrato de Autonomia e MISI

Relativamente ao ano letivo de 2019/20, verifica-se que os resultados continuam ainda aquém do
desejado nas turmas CEF e EFA, sendo explicada a variação obtida nessas turmas sobretudo devido a
problemas de assiduidade. Devemos ainda salientar o perfil e o percurso escolar destes alunos, com várias
retenções e vínculo precário à escola, agravado pela diferença entre a sua idade e o nível de escolaridade
que frequentam. Neste último ano letivo a taxa voltou a agravar-se com o início de um novo curso
frequentado por um grupo de alunos diferente, com um perfil anterior de abandono escolar e com
dificuldades na adaptação ao novo projeto escolar. Para além disso, com a modalidade de E@D, agravou-se
a dificuldade de vincular estes alunos à escola e de assumirem este curso como um projeto pessoal de
conclusão da escolaridade obrigatória. Assim, a implementação de estratégias de combate ao abandono
escolar deve continuar no Agrupamento de forma a melhorar significativamente este resultado.
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3.2.2.Taxa de Indisciplina
1. Reduzir em 3% o número de participações disciplinares (ponto de partida – 27,72%) que
corresponde à Meta 3 do Contrato de Autonomia; Reduzir a taxa de aplicação das medidas disciplinares

sancionatórias e corretivas até 2%, respetivamente.
Dada a situação pandémica ligada à Covid 19, os dados referentes a este item não podem ser
comparados em relação aos índices registados nos anos letivos anteriores. Nesta situação e tendo apenas
em atenção a análise de tabelas seguintes, serão feitas as devidas considerações em relação a esta Meta.
N.º de Alunos/Horas de Atividade de Integração

8

6

6

6

4
2
0

0 0

0

Horas
1º Ciclo

0 0

1

1

0

Alunos
2º Ciclo

Total Horas Total Alunos
3º Ciclo

Cursos

Gráfico 26: Total de alunos com atividades de integração e número de horas Fonte: Segurança dos Alunos – Balanço 2019/20

Gráfico 27: Total do n.º autos de suspensão 1.º, 2.º, 3.º Ciclos e Cursos - Fonte: Segurança dos Alunos – Balanço 2019/20
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Nº de processos disciplinares

3

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Cursos

2016/17

2017/18

2018/19

Gráfico 28: N.º de processos disciplinares 2016/2019. Fonte: Segurança dos Alunos – Balanço 2019

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17
955

2017/18
1031

2018/19
1129

N.º total de alunos com
atividades de integração

43

88

30

34

26

28

N.º total de autos com suspensão
de alunos

130

71

88

78

27

42

19

N.º total de processos
disciplinares

12

2

2

12

6

2

1

Ano letivo/n.º de alunos

2019/20
1110 10
16

Tabela 39: Segurança e Disciplina 2017/2019 - Fonte: Segurança dos Alunos

No que diz respeito à Segurança e Disciplina no Agrupamento, a análise dos gráficos e da tabela
anteriores permite concluir que se registou em 2018/2019 a continuidade da redução do número de alunos
com atividades de integração face aos dados de 2016/17, bem como de processos disciplinares.
Saliente-se, no entanto, um aumento do número total de autos com suspensão de alunos face ao
ano letivo 2017/2018, embora o número total de processos disciplinares tenha diminuído de forma evidente
numa comparação com os dados apurados em 2016/17.
Mesmo assim, é possível sentir a diminuição da indisciplina no Agrupamento ao longo dos anos, algo
que também deve ser entendido pelo esforço dos agentes educativos do Agrupamento, induzidas por novas
estratégias e orientações de gestão da indisciplina, face a situações de ocorrências disciplinares recebidas
pela Direção.

10

Os dados foram apurados apenas até ao 2.º período de aulas em 2019/20.
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3.3 Objetivo central 3 – Reforçar os laços escola/família/comunidade
3.3.1 Contactos com os Encarregados de Educação
(Meta 4 - Aumentar o número de presenças/contactos dos Encarregados de Educação em 5%.)
2017-18

2018-19

2019-20

Níveis de
Ensino

Atendimento11*

Reuniões

Educação PréEscolar/1.ºCiclo

1860 em 370
alunos

69,31%

10.850 em 407
alunos

73,92%

2.º Ciclo

3090 em 205
alunos

57,88%

1411 em 139
alunos

61,49%

3.º Ciclo

5733 em 317
alunos

51,80%

4020 em 375
alunos

53,96%

Atendimento

8*

Reuniões

Atendimentos

Reuniões

a)

a)

a)

a)

a)

a)

Tabela 40: Participação dos Encarregados de Educação 2017/2020 – Fonte: Dados fornecidos por preenchimento de tabelas
Excel no Google Drive e Contrato de Autonomia.

No ano letivo de 2019/2020, dada a situação pandémica do País ligada à Covid 19, os dados referentes
a este item não podem ser considerados pelos seguintes motivos:
- As aulas presenciais terminaram duas semanas antes do término do 2.º período e o 3.º período foi
todo lecionado na modalidade de ensino a distância (E@D);
- Em consequência, deixaram de existir contactos presenciais durante um largo período, os quais
foram substituídos por contactos à distância de acordo com as orientações inscritas no Plano de E@D do
Agrupamento;
- Desta situação resulta que não serem comparáveis os dados do presente ano em relação aos anos
anteriores.
Nesta situação e tendo apenas em atenção a análise de tabelas anteriores, podemos constatar que
no ano letivo de 2018/2019, em geral, houve uma ligeira percentagem de aumento da participação dos
Encarregados de Educação nas reuniões em comparação com o ano letivo de 2017/2018.
Sendo assim e relativamente à meta proposta no início do Contrato de Autonomia do Agrupamento
(2012/13), regista-se que ela foi atingida plenamente nos 2.º e 3.º Ciclos de forma bastante significativa
no que diz respeito aos atendimentos e outros contactos (email, sms, telefone, carta, presenciais), mas
também no âmbito das presenças dos Encarregados de Educação em reuniões, algo que se refletiu no
aumento do acompanhamento global dos alunos e, eventualmente, no sucesso global dos seus educandos.

Em Atendimento, entende-se qualquer forma de contacto com os Pais/Encarregados de Educação.
(*) Alteração do método de recolha de informação. Dados absolutos do total de contactos fora das reuniões com os Enc. de
Educação e n.º de alunos por ciclo do Ensino Regular (CEF e Cursos EFA não incluídos).
a) Dados não apurados devido à situação de Pandemia ligada à Covid 19.
11
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3.3.2. Atividades e Projetos de Intervenção na Escola/Meio
A seguinte tabela refere os dados recolhidos quanto às Atividades e Projetos para a intervenção da
Escola no Meio:

Departamento

Línguas
Ciências Sociais e Humanas
Ciências Experimentais
Matemática
Artes e Tecnologias
Expressões
Educação Pré-Escolar
1.º Ciclo
Educação Especial
Biblioteca Escolar
Direção
PAEP 5.ºano
PAEP 6.ºano
PES/Eco Escolas
Direção de Turma
APEBIC Associação de Pais e EE
TOTAIS

N.º total de
N.º total de
atividades que
N.º total de
N.º total de
atividades
contaram com
atividades
atividades
articuladas entre a colaboração
articuladas
dinamizadas
disciplinas/
dos
entre Ciclos
Departamentos/BE Encarregados
de Educação

10
17
23
6
8
19
8
22
2
11
8
1
1
1
1
10
148

N.º atividades que
contaram com a
colaboração
externa à escola
(CMS/JFQC/Outras
entidades ou
empresas)

4
1
6
1
7
12
2
5
1
4
7
1
1
1
0
9

5
4
7
1
4
2
3
8
0
5
5
1
1
1
1
3

1
2
2
0
1
0
1
9
0
3
4
0
0
1
0
10

2
4
12
4
2
8
5
13
2
4
5
1
1
1
1
9

62

51

34

74

Tabela 41: Atividades que permitem a articulação e a sequencialidade 2019/2020 - Fonte: Coordenadores de Departamento.

A recolha destes dados obedeceu às indicações do Plano de Melhorias, tendo sido preenchida uma
grelha por todos os Coordenadores de Departamento de forma a serem recolhidas as informações
necessárias para análise.
Assim, foi possível verificar, sobretudo até ao final do 2.º período de aulas, o seguinte:
- Um número significativo de alunos participou nas atividades programadas e realizadas;
- Registou-se um número importante de atividades articuladas entre Ciclos, com maior
predominância nos Departamentos de Expressões, Arte e Tecnologias e Ciências Experimentais, para além
das atividades articuladas pela Direção e APEBIC.
- As atividades articuladas entre os Departamentos e a B.E. foram igualmente significativas;
- Verificou-se igualmente o envolvimento das parcerias com as entidades exteriores à escola, à
semelhança do ano anterior;
- A participação nas várias atividades foi muito positiva, tendo sido motivadora para os alunos (com
base no seu interesse e empenho) foi igualmente importante para a consolidação das aprendizagens.
- O número de Encarregados de Educação envolvidos foi significativo nas atividades desenvolvidas,
especialmente na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo, embora com menor envolvimento a nível do 3.º Ciclo.
56

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
Registe-se ainda que alguns Projetos não puderam ser concluídos ou foram canceladas devido à
situação da Pandemia de Covid 19: Assembleia Municipal de Jovens, Concurso Nacional de Leitura; Cores
da Cidadania e Programa Parlamento Jovem, entre outras atividades programadas.

4. Plano de Melhorias - 2017-2021
O Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde procedeu à implementação do seu Plano de Melhorias
que, em articulação com as medidas previstas no Contrato de Autonomia, reforçou as prioridades de
melhoria do Agrupamento com dez medidas, das quais se faz, em seguida, o balanço final.

4.1 Medida A1 – Identificação de fatores de insucesso: Elaboração de
questionários por turma
Os questionários aplicados aos alunos, encarregados de educação e docentes no ano letivo de
2017/18, iniciaram um período de reflexão e aplicação de medidas tendo em atenção a vigência do atual
Projeto Educativo do Agrupamento.
Assim, da aplicação dos respetivos questionários resultaram um conjunto de dados que foram tidos
em consideração na elaboração de estratégias pedagógicas visando atender às causas do insucesso escolar
registado pelos participantes no questionário.
A síntese final relativa a esta Medida está agendada para o ano letivo de 2020/21, finalizando o
período de vigência da atual Direção, altura em que se poderão comparar e avaliar os resultados relativos
a esta Medida – identificação de fatores de insucesso. Saliente-se ainda que, devido à Pandemia de Covid
19 no ano letivo de 2019/20, não foi possível avaliar esta Medida em termos intermédios, tal como estava
planeado.

4.2. Medida A2 – Identificação de fatores de insucesso: Projeto Turma + Ação
Correspondendo ao terceiro ano de execução do projeto Turma + ação, os delegados e subdelegados
participaram numa reunião no início do ano letivo, tendo tomado conhecimento da continuidade do projeto
e registadas as alterações/melhorias no mesmo. O objetivo final da reunião, que se realizou em 17 de
outubro, foi sensibilizar os alunos para a sua participação ativa na vida escolar, desde a melhoria de
comportamentos e atitudes à melhoria dos seus resultados escolares.
No 1.º período o projeto decorreu com normalidade tendo havido uma recolha de dados de todas as
turmas, as quais foram divulgadas no mês de janeiro. Verificou-se um elevado nível de
participação/motivação, as turmas, após a divulgação dos resultados, apresentaram sempre questões e
manifestaram interesse pela fórmula de pontuação e pelos pontos atribuídos em cada um dos indicadores,
tendo em vista a melhoria do seu desempenho ao longo do ano.
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Em virtude do Plano de Contingência de Combate ao COVID-19 e da consequente suspensão das
atividades letivas presenciais que se refletiu, de igual forma, no projeto Turma + Ação, não foram
concluídas as recolhas de dados e o seu devido tratamento, pois alguns indicadores não estavam em
operacionalização e a deslocação dos delegados e subdelegados à escola, não era permitida, de acordo com
as orientações da Direção Geral de Saúde. Atendendo às razões apontadas o projeto ficou suspenso.
Propõe-se a continuidade do projeto no próximo ano letivo e, igualmente, a continuação da
articulação com o Projeto Educativo da Escola “Educar com afeto, construindo o futuro”.

4.3 Medida B1 - Sequencialização do Currículo: Criação do Projeto “Juntos vamos
mais longe”
. Balanço da Articulação curricular entre alunos da Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo
No que se refere ao Departamento de Educação Pré-escolar, as atividades de articulação com o 1.º
Ciclo foram positivas, tendo contribuído para melhorar o processo de ensino e de aprendizagem dos alunos.
Através das atividades realizadas, os alunos desenvolveram a sua criatividade, vontade de aprender e
partilhar conhecimentos, sendo a aquisição destas competências essenciais para atingir o sucesso escolar.
As planificações das atividades foram elaboradas, em conjunto, pelas docentes dos diferentes ciclos,
tendo em conta as necessidades dos alunos, de forma a assegurar a aquisição de conhecimentos e o
desenvolvimento de capacidades essenciais para cada ciclo e nível de ensino. As ofertas educativas
planificadas foram diversas desde a exploração de histórias, apresentação de teatros, à realização de
atividades físicas de exploração do corpo e de caráter científico. As docentes envolvidas neste projeto
trabalharam em equipa, partilharam as suas metodologias e materiais.
Por fim, salienta-se a promoção de uma reflexão entre docentes sobre as suas experiências,
contribuindo para a atualização dos seus conhecimentos científicos e pedagógicos.
. Balanço da Articulação curricular entre alunos do 1.º Ciclo e da Educação Pré-Escolar
Como objetivo, esta Articulação curricular entre a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino
Básico pretendeu aferir as práticas pedagógicas implementadas pelas Educadoras de Infância e pelas
Professoras do 1.º Ciclo deste Agrupamento. Este projeto contribuiu para uma sequencialidade educativa
promotora do sucesso de qualidade dos alunos. Considerou-se que esta medida foi assumida como relevante
e foi entendida como condição facilitadora das transições entre os vários níveis de ensino, promotora da
sequencialidade educativa progressiva e do sucesso educativo.
Este projeto teve um caráter exploratório e pretendeu fazer uma aproximação entre os diferentes
ciclos e professores. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa, inserida numa perspetiva
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descritiva, recorrendo aos conhecimentos dos alunos. Nesta articulação, pretendeu-se observar as
condições e práticas de atividades conjuntas.
Concluímos que esta medida foi eficaz, respeitando conteúdos e objetivos dos documentos
orientadores do Agrupamento de Escolas. Efetuou-se uma prática consolidada de articulação, procurando
melhorar estratégias e atitudes.
. Balanço Apadrinhamento entre alunos do 1. º Ciclo (1.º ano e 2.º ano)
Esta atividade foi positiva em termos de conhecimento mútuo e de socialização. O objetivo desta
atividade foi fomentar e otimizar boas práticas entre Padrinhos/Madrinhas e Afilhados/as, com vista a uma
melhor integração dos alunos do 1.o ano de escolaridade.
Os Padrinhos/madrinhas, alunos do 2.º ano de escolaridade, tiveram a tarefa de apoiar os seus
Afilhados/as na resolução de assuntos relacionados com a Escola, problemas decorrentes das relações com
os amigos/colegas e restante comunidade escolar. Alguns, segundo os seus pareceres, incutiram
verdadeiramente o seu papel de Padrinho/Madrinha e os do 1.º ano revelam esse apoio.
Os alunos revelaram interesse, entusiasmo e boa participação, segundo as professoras e esses
momentos de partilha, de motivação e de convivência deverão ter continuidade, sendo até sugerida a
possibilidade de a atividade ser realizada, no início do ano, na primeira semana de aulas.
. Balanço Articulação curricular entre alunos do 1.º e 2.º Ciclos (4.º ano e 5.º ano)
As atividades dinamizadas permitiram fomentar a interação/integração entre aluno/aluno e
aluno/professores de diferentes ciclos, estabelecer laços de afetividade e promover a responsabilidade e
de ajuda/apoio entre os alunos, com uma faixa etária inferior, o que permitiu o estreitamento de relações
geradoras de apoio, de conhecimento e de segurança dos alunos que serão sujeitos a uma mudança de ciclo
e/ou práticas letivas num contexto escolar diferente.
Segundo as professoras de 5.º ano, as atividades dinamizadas atingiram esses objetivos, pois, do seu
ponto de vista, tratou-se de uma experiência muito válida e dinâmica, permitindo, entre outros aspetos,
observar os seus diferentes alunos enquanto anfitriões e a sua responsabilidade/entreajuda perante outro.
Por outro lado, o que as professoras planificaram propiciou um leque de atividades muito variado, desde
experiências e dramatizações a tertúlias, envolvendo os alunos de 4.º ano e suscitando-lhes o
interesse/participação.
Para o caso de situações pontuais em que os alunos de 5.º ano não mostraram respeito pelos seus
colegas de ciclo diferente, há ainda trabalho a fazer e estratégias a operacionalizar com esses alunos, no
âmbito das relações interpessoais. Esses alunos terão de ser ainda mais motivados e, como a prática começa
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a ser comum na nossa Escola, terá de haver uma consciencialização de que quem vai assistir terá o papel
invertido no ano letivo seguinte.
Sendo o balanço muito positivo das atividades e a manutenção da continuidade desta
medida/estratégia, poder-se-á continuar numa perspetiva/vertente interdisciplinar, como foi o exemplo
em que se trabalhou/se operacionalizou o Projeto de Domínio de Articulação Curricular (DAC), no âmbito
das medidas da Flexibilidade e Autonomia Curricular, no qual foi posta em prática a metodologia de
Trabalho de Projeto e a preparação de uma peça de teatro, no âmbito do Projeto de Complemento Artístico.
Ter em conta as aprendizagens/dinâmicas de sala de aula mais inovadoras/arrojadas, como o exemplo a
destacar foi a Tertúlia dialógica de pintura, no âmbito do Projeto Includ-ed e até as experiências na aula
de Ciências da Natureza.
. Balanço Apadrinhamento entre alunos do 1.º e do 3.º Ciclos (4.º ano e 8.º ano)
O balanço desta atividade é, na verdade, muito consensual, no sentido de que as atividades
promovidas resultaram e que foram do agrado dos alunos e dos professores intervenientes, sendo
estabelecida uma relação que se poderá fortalecer ainda mais no ano letivo seguinte.
A expectativa foi grande, os alunos corresponderam reciprocamente. Depois da Apresentação, já
havia elos de ligação e até atividades espontâneas no recreio da Escola. Havia alunos de 4.º ano que iam
esperar os alunos de 8.º ano às salas de aula para estarem juntos no intervalo e já havia atividades
calendarizadas pelos professores.
Atendendo à incompatibilidade do número dos alunos envolvidos entre as Turmas de 4.º ano e as de
8.º ano houve alunos de 8.º ano que ficaram com mais afilhados(as). Este acréscimo que, no ano letivo
anterior, foi considerado um constrangimento, neste ano letivo, tornou-se uma vertente positiva. Os alunos
entenderam essa adenda como uma capacidade ou reconhecimento de valores de cidadania e de entreajuda
da sua postura na escola. O facto de haver possibilidade pela continuidade de Turmas, que é critério de
Escola, foi facilitador nessa escolha pela professora de Português/Coordenadora do Projeto de 3.º ciclo.
Acresce ainda, nesta atividade, o facto de alguns alunos de outras Turmas de 8.º ano, que revelaram
aptidão para a plastificação dos marcadores de livros, se terem deslocado à sala de outras turmas de 8.º
ano e ajudaram alguns colegas nessa tarefa. A postura destes alunos, a receção dos outros colegas e a forma
colaborativa e ordeira em como trabalharam todos, mesmo em salas de aula de reduzida dimensão,
demonstrou hábitos e práticas que são prementes e que este projeto engloba, nomeadamente o
estreitamento de laços de afetividade, assim como práticas, que possam pôr em exercício as
capacidades/dons de cada aluno, que persistem, por vezes, em esconder ou a Escola ainda não descobriu.
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As sugestões de atividades, tanto dos alunos como dos professores, para o próximo ano letivo são
muitas/diversificadas e dinâmicas, algumas direcionam-se para momentos festivos e procuram até envolver
os Encarregados de Educação e a comunidade.
. Balanço Apadrinhamento entre alunos do 2.º e 3.º Ciclos (5.º ano e 9.º ano)
As atividades foram diversas e calendarizadas, atempadamente, ocorrendo muitas reuniões com os
alunos de 9.º ano e a professora coordenadora do Projeto do 3.º Ciclo, sendo o balanço bastante positivo.
Salienta-se

apenas

a

última

atividade

que

não

resultou

em

pleno

pela

atitude

pouco

responsável/envolvimento de um grupo de alunos de 9.º ano, que foi uma situação singular, pois todas as
outras atividades, desde o início do ano, tinham sido conseguidas com sucesso/empenho, em especial, dos
alunos de 9.º ano.
Para além do fortalecimento dos laços afetivos, alguns Padrinhos/Madrinhas conseguiram
consciencializar/alertar os seus afilhados(as) para formas de estar/condutas a adotar na Escola, assim como
valorizar o estudo. O convívio entre ciclos tão diferentes foi também gratificante para ambos os grupos de
ciclos diferentes.
. Balanço comum das atividades do Projeto
De

acordo

com

as

atividades

de

articulação

curricular

realizadas

nas

diversas

fases/momentos/encontros planeados, os objetivos propostos no Projeto foram alcançados, o que foi
evidenciado pelo feedback positivo dos alunos e professores envolvidos.
A maioria das atividades - com exceção das segundas atividades relativas ao 4.º ano e 8.º ano de
Apadrinhamento e a 2.ª atividade calendarizada entre as educadoras e as professoras do 1.º ano – foram
todas concluídas, pois o agendamento das atividades foi escalonado para incidir nos 1.º e 2.º períodos.
O grupo coordenador deu continuidade ao Projeto, atendendo a que era já havia dois elementos
que se mantiveram. Os elementos novos enquadraram-se bem na dinâmica do mesmo.
Os alunos e os professores envolvidos consideram que o balanço foi positivo. Os professores
recomendam a sua continuidade, face aos benefícios que a implementação das atividades/encontros
proporciona, quer ao nível da socialização, quer ao nível das competências escolares inerentes à realização
das diferentes atividades.
Segundo as suas reflexões finais, as atividades promovidas permitiram desenvolver competências ao
nível do “saber estar” em situações diferentes das vividas no quotidiano e a partilha de ideias e do sentido
de entreajuda. Com estratégias e planificações diversas, proporcionaram-se ambientes educativos, no quais
os alunos desenvolveram a sua criatividade, revelaram interesse, vontade de aprender e partilharam
conhecimentos e afetos.
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Do ponto de vista do envolvimento dos professores, esta experiência também foi positiva, atendendo
a que os docentes planificaram e integraram atividades motivadoras, partilhando as suas dinâmicas de sala
de aula, as suas metodologias e os seus materiais, contribuindo para uma atualização/reflexão sobre as
suas práticas pedagógicas.
A atividades desenvolvidas continuarão a fazer sentido também sempre que contribuam para que
os alunos se sintam mais integrados e mais seguros, aquando de um início de um novo ciclo ou ano letivo.
O Projeto continuou a crescer, neste ano letivo, demarcando/aprofundando algumas vertentes e adicionou
outras, em que se destacam as da continuidade das atividades de Apadrinhamento entre o 5.º e o 9.º anos.
Pretendeu também ir ao encontro da Flexibilidade Curricular e das tarefas/atividades inerentes à
mesma, integrando, mais uma vez, o PAAA e continuou a impor-se, pelas suas características, como medidas
para a consecução dos objetivos do Projeto Educativo, subjacendo, sem dúvida, em todas as
atividades/estratégias, o delinear do perfil que se espera do aluno no final da escolaridade obrigatória.
. Constrangimentos na concretização das Atividades/do Projeto
Em termos de constrangimentos da concretização das atividades propostas no Projeto, é claro que
o maior entrave foi o encerramento das escolas imposto pela pandemia Covid-19. Pelas descrições que o
Projeto deste ano letivo apresenta, verifica-se que a calendarização das atividades incidiu, essencialmente,
no 1.º e no 2.º períodos, acautelando indicações do balanço do ano transato. O ritmo e a consecução do
trabalho estavam a ser eficazes, prevendo-se que no início do 3.º período, provavelmente, em abril, as
atividades fossem todas concluídas.
Como entrave, continuamos a ter o fator tempo, pois continua a ser difícil equacionar o tempo e
articular as atividades, tendo em conta as diversas tarefas inerentes ao trabalho dos docentes e das diversas
atividades do PAAA, apesar de se tornarem práticas recorrentes de complemento à nossa prática letiva.

4.4. Medida B2 – Sequencialização do Currículo: Coadjuvação entre ciclos
Área/Disciplina

Pré-Escolar

Educação PréEscolar/1.º ano

1.º ciclo

Nível de
escolaridade

1.º ano/Educação
Pré-Escolar
4.º ano/5º ano

Turmas abrangidas em 45 minutos semanais
Todas as turmas do 1.º ano – educadora Ana Gouveia
Todas as turmas da educação Pré-Escola (Docente Sónia Rijo).
Português: todas as turmas - Professora Sílvia Tavares
Matemática: todas as turmas - Professora Andreia Correia
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7.º/8.º/9.º ano

ano

/6.º ano

Português: todas as turmas - Professora Luísa Duque
Inglês: todas as turmas - Professora Conceição Rosa
Matemática: todas as turmas - Professora Nídia Batista
Português: todas as turmas - Professora Ernestina Quintino
Inglês: todas as turmas - Professora Cristina Martins
Matemática: todas as turmas - Professora Laura Lupi

Tabela 42: Coadjuvação por Ciclo - 2019/2020

A coadjuvação realizada teve em atenção o funcionamento do P.A.E.P. Os resultados escolares
alcançados no final do ano letivo refletiram a dinâmica de apoio proporcionado pelas respetivas
coadjuvações. As aulas previstas foram dadas em todos os anos de escolaridade. As reuniões previstas foram
igualmente realizadas, tendo a assiduidade dos professores participantes sido igual ou superior a 90%.

4.5 Medida C1 – Diferenciação de práticas pedagógicas: Conselhos de Turma em
Ação
Em todas as turmas do 2.º e 3.º Ciclo foram estabelecidas articulações com os docentes visando a
concretização de Projetos interdisciplinares apresentados em Conselhos de Turma. Nesta base, o trabalho
realizado pelas turmas foi heterogéneo, assim como o interesse e empenho demonstrado na concretização
das tarefas.
Os projetos foram dinamizados com base num consistente trabalho colaborativo das docentes das
disciplinas intervenientes, com base numa planificação conjunta e dinâmica e avaliada com enfoque no
processo e por conseguinte na avaliação formativa.
No entanto, devido ao Pandemia de Covid 19, durante o 3.º período não foi possível continuar os
trabalhos de pesquisa, nem a sua apresentação através de uma exposição na escola.

Tema aglutinador:

Turma

5.º A

5.º B

“25 Anos de História Construindo o Futuro”

Subtema
- Água, 25 anos para continuar a preservar.
- TANGRAM – numa combinação criativa de História,
Matemática e TIC
- Pintor Almada Negreiros.
- Rochas, minerais e solo: À Descoberta das rochas,
minerais e tipos de solos na
nossa região.
- A história do teatro de fantoches e o contributo da
matemática para o
espetáculo teatral.
- Pintor Amadeu Souza Cardozo

Turma

6.º A

6.º B

Subtema
Património

natural

do

concelho

de

Sesimbra.

Património Cultural Imaterial do concelho
de Sesimbra
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5.º C

- Habitats da nossa escola – Antes, agora e no futuro…
- Quizz para todos – aprendendo a história da
Matemática;
Produto
- Pintor Picasso

6.º C

5.º D

- Rochas da nossa escola.
- A Matemática ao longo da História.
- Pintor Van Gogh

6.º D

5.º E

- Biodiversidade local
- Matemáticos que fizeram história.
- Pintor Edvard Munch”.

6.º E

Património Cultural Material Móvel do
Concelho de Sesimbra”.
Património cultural material imóvel do
concelho de Sesimbra.
Roteiro

turístico

com

alguns

locais

importantes do Património de Sesimbra

Tabela 43: Conselhos de Turma em Ação do 2.º Ciclo - Fonte: Relatório Conselhos de Turma em Ação - 2019/2020

Tema aglutinador:
Turma

Subtema Abordado

“25 Anos de História Construindo o Futuro”

Turma

Subtema Abordado

Turma

7.º A

Paisagens da Quinta do
Conde

8.º A

Sustentabilizando na escola
e na vida/da escola para a
vida

9.º A

7.º B

Jardim Vertical

8.º B

Abraçar a nossa Gente

9.º B

7.º C

Jardim Vertical

8.º C

Jardim Tropical

9.º C

7.º D

Tesouros Poéticos
da nossa escrita

8.º D

Abraçar a (nossa) terra

9.º D

7.º E

Jardim Vertical

8.º E

Ambiente limpo; pessoas
felizes; ‘gaia’ saudável!

9.º E

8.º F

Literatura, Arte, Cultura,
História, Ciência,
Conhecimento, Desporto…
batem à porta

Subtema Abordado
“25 anos de História
construindo o Futuro”: 1999 –
2019… retrospetiva.
“25 anos de História
construindo o Futuro”: 1999 –
2019… retrospetiva.
“25 anos de História
construindo o Futuro”: 1999 –
2019… retrospetiva.
“25 anos de História
construindo o Futuro”: 1999 –
2019… retrospetiva.
“25 anos de História
construindo o Futuro”:1999 –
2019… retrospetiva.

Tabela 44: Conselhos de Turma em Ação no 3.º Ciclo - Fonte: Relatório Conselhos de Turma em Ação - 2019/2020

4.6. Medida C2 – Diferenciação de práticas pedagógicas: Utilização das T.I.C.
em sala de aula (como estratégia de ensino-aprendizagem) 2019-20
Envolvendo sessenta e dois professores do Agrupamento que responderam ao respetivo Questionário,
a Medida C2 foi efetivada por 100% dos docentes de diferentes níveis de ensino - Educação Pré-Escolar;
1.º,2.º, 3.º Ciclos de escolaridade e turmas C.E.F./E.F.A. - os quais utilizaram as T.I.C. como estratégia de
ensino aprendizagem.
As atividades que promoveram/dinamizaram em sala de aula envolveram as seguintes áreas de ação:
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Gráfico 29: Atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário aos docentes-2019/20

Outras atividades realizadas em contexto educativo com recurso às T.I.C envolveram as seguintes
situações:
. Scratch;
. Utilização de telemóvel e tablets, em âmbito pedagógico (aceder a notícias, reportagens e vídeos,
de modo a responder a QUIZ, a questionários e desafios.
. Microsoft Publisher; Windows Movie Maker; Winx;
. Formulário Google drive;
. Uso de ferramentas da Web: kahoot, quizizz; padlet; biteable,

emaze, tinkercard, quizlet,

wheeldecide, BD, mentimeter.
Por turma, as atividades pedagógicas realizadas pelos docentes com recurso às T.I.C. envolveram
as seguintes percentagens, de acordo com a respetiva legenda:

Gráfico 30: Percentagem de atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário aos docentes-2019/20

Quanto aos constrangimentos que mais dificultaram uma maior utilização das T. I. C. em contexto
educativo, foram mencionados os seguintes:
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Gráfico 31: Constrangimentos que mais dificultaram uma maior utilização das T.I.C. – Fonte: Questionário aos docentes2019/20

No item Outras Situações Que Causaram Constrangimentos no recurso às TIC, os docentes
mencionaram as seguintes:
- A necessidade de criar contas para utilizar aplicações online, mas não existir o consentimento dos
encarregados de educação;
- A falta de condições de luz (escuridão) para poder projetar materiais e o posicionamento do quadro
na sala de aula;
- As falhas de rede, teclados danificados, "ratos" que não funcionam, cabos desligados, ecrãs
danificados, retroprojetores avariados/sem lâmpada ou outras avarias.
Saliente-se, porém, a ação diretiva em atender as necessidades de substituição de materiais
avariados (consumíveis, teclados, cursor, retroprojetores, lâmpadas de retroprojetores ...), quando são
comunicadas as respetivas deficiências à entidade ligada à manutenção do material informático.
Em relação à utilização da Internet em contexto educativo, os docentes avaliaram, de acordo com
as tabelas seguintes, o modo como consideraram a literacia digital dos alunos:
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Gráfico 32: Avaliação de literacia digital dos alunos – Fonte: Questionário dos docentes – 2019/20

Em relação ao 1.º Ciclo, os docentes consideraram satisfatória a literacia digital evidenciada pelos
alunos do 3.º e 4.º ano, sendo ainda iniciante essa literacia no 1.º e 2.º ciclo.
Quanto ao 2.º ciclo, os docentes consideraram-na satisfatória, na generalidade. No 3.º Ciclo, a
literacia digital dos alunos é avaliada de modo muito satisfatório, especialmente no 9.º ano. Registam-se,
no entanto, algumas dificuldades nos alunos do 7.º ano (maior nível de exigência), o mesmo podendo ser
dito para os alunos que frequentam o Curso CEF. Em relação ao Curso EFA, a literacia digital foi considerada
satisfatória.
Nas opiniões expressas pelos alunos em relação à utilização das T.I.C. em sala de aula, devemos ter
em atenção o facto de serem considerados dois momentos no ano letivo – do início do ano letivo até ao 2.º
período de aulas e depois no 3.º período quando se verificou o Confinamento devido à Covid 19 e que
terminou com a presença dos alunos em sala de aula. Assim, quanto às opiniões expressas pelos 22 alunos
que realizaram o Questionário, no âmbito da Medida C2, sobretudo na Utilização das T.I.C. em sala de aula,
registou-se o seguinte:

Gráfico 33: Atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário dos alunos – 2019/20
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Gráfico 34: Atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário dos alunos - 2019/20

Outras atividades realizadas com recurso às T.I.C.
Atividades

Incidências

Jogos na disciplina de inglês online

1

Apresentação de trabalhos em PowerPoint

2

Padlet

1

Jogos Pedagógicos/didáticos online

1
TOTAL

5

Tabela 45: Atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário dos alunos – 2019/20

Gráfico 35: Percentagem de atividades Pedagógicas com recurso às T.I.C. – Fonte: Questionário dos alunos 2019/20
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Quanto ao grau de concordância com as afirmações seguintes, os resultados foram os seguintes,
tendo em atenção que o nível 1 significava: discordo totalmente e o nível 10 – concordo totalmente:

Gráfico 36: Grau de motivação com o uso de T.I.C. na sala de aula – Fonte: Questionário dos alunos - 2019/20

Gráfico 37: Grau de satisfação (papel mais ativo) com o uso de T.I.C. na sala de aula – Fonte: Questionário dos alunos 2019/20
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Gráfico 38: Grau de satisfação (oportunidade de sucesso) com o uso de T.I.C. na sala de aula – Fonte: Questionário dos alunos
2019/20

Gráfico 39: Grau de satisfação (aprendizagens mais sólidas e eficazes) com o uso de T.I.C. na sala de aula – Fonte:
Questionário dos alunos - 2019/20
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Gráfico 40: Avaliação de literacia digital/ferramentas digitais – Fonte: Questionário dos alunos - 2019/20

É possível concluir que a utilização das ferramentas digitais em sala de aula teve um papel ativo nas
aprendizagens dos alunos, permitindo estruturá-las de modo sólido e eficaz, tendo ainda contribuído de
maneira significativa para aumentar as suas competências de literacia digital. Esta avaliação foi igualmente
sentida no ano letivo anterior, não existindo grande variação face às opiniões então registadas, pese embora
o menor número de alunos que responderam ao questionário no ano letivo de 2019/20.

Quanto ao trabalho colaborativo realizado em sala de aula ao longo do ano letivo (trabalhos de
grupo ou a pares, essencialmente), os alunos salientaram o seguinte:

Gráfico 41: Trabalho colaborativo entre os alunos - Fonte: Questionário dos alunos - 2019/20
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Gráfico 42: Trabalho colaborativo entre os alunos - Fonte: Questionário dos alunos - 2019/20

Sendo visível a realização de trabalho colaborativo em contexto de sala de aula – trabalhos de grupo,
trabalhos a pares, exposições/apresentações orais de trabalhos de pesquisa e outras atividades como as
apresentadas na tabela abaixo, é possível concluir pela existência de uma prática pedagógica consistente
em termos de trabalhos realizados em sala de aula, não existindo também variação nas respostas dadas
pelos alunos face ao registado no ano letivo anterior.

Outras atividades realizadas em sala de aula:
Trabalhos individuais; Questão aula;
Apresentação orais; Pesquisas;
Debates; Resolução de questionários.
Tabela 46: Atividades realizadas em trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos alunos 2019/20

Os dados seguintes revelam as percentagens obtidas até ao final do segundo período de aulas tendo
em atenção o trabalho realizado em sala de aula:
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Gráfico 47: N.º de vezes em que se realizou trabalho colaborativo entre os alunos (grupos e pares) - Fonte: Questionário dos
alunos 2019/20

Gráfico 44: N.º de vezes em que se realizaram exposições sobre temas trabalhados/apresentações orais - Fonte: Questionário
dos alunos - 2019/20

Em conclusão, embora diversificadas as atividades realizadas na sala de aula, ao longo do ano letivo,
podemos sentir como mais utilizadas, em termos de trabalho colaborativo, os trabalhos de grupo ou a pares,
seguido, complementarmente, pela apresentação oral das pesquisas realizadas.
O grau de concordância em relação às atividades realizadas pelos alunos em sala de aula permitiu
chegar aos seguintes resultados, sendo o nível 1 considerado: Discordo Totalmente e o nível 10 Concordo
Totalmente:
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Gráfico 45: Grau de motivação com o trabalho colaborativo - Fonte: Questionário dos alunos - 2019/20

Gráfico 46: Grau de satisfação (papel mais ativo) com o trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos alunos - 2019/20
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Gráfico 47: Grau de satisfação (oportunidade de sucesso) com o trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos alunos 2019/20

Gráfico 48: Grau de satisfação (aprendizagens mais sólidas e eficazes) com o trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos
alunos - 2019/20

Gráfico 49: Grau de satisfação (conhecimentos na organização e cooperação) com o trabalho colaborativo – Fonte:
Questionário dos alunos - 2019/20

Em termos de análise final, é clara a importância atribuída aos trabalhos de grupo ou a pares para
a motivação e realização das aprendizagens entre os alunos. Devem ainda ser mencionadas, como não
despiciendas nas aprendizagens escolares, o desenvolvimento da organização e a cooperação entre os
alunos proporcionado pela realização de trabalhos em grupo ou a pares.
Por último, até ao final do 2.º período de aulas, 100% dos alunos inquiridos salientaram que
realizaram fichas de avaliação individual. Nas situações onde tal aconteceu, os resultados apurados
indicaram que 86,4% dos alunos mencionaram terem realizado mais de três fichas de avaliação individual.
A restante percentagem está dividida pelos alunos que realizaram uma ficha (4,5%), duas fichas (4,5%) ou
3 fichas de avaliação individual (4,6%) até final do 2.º período de aulas.
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Portanto, é possível concluir que as fichas/testes de avaliação individual constituíram um meio
preferencial de avaliação dos alunos – 50% - embora não tenha sido o único, como observamos no gráfico
seguinte:

Gráfico 50: Avaliação dos alunos – Fonte: Questionário dos alunos - 2019/20

4.7. Medida C3 – Diferenciação de práticas pedagógicas: Ações de sensibilização
relativamente aos alunos abrangidos pela Educação Especial
Dada a situação pandémica que o país enfrentou e as medidas de confinamento que foram realizadas
pelas escolas, não foi possível realizar qualquer ação de formação para grandes grupos do Agrupamento.
Contudo, foram realizados encontros de esclarecimento sobre o novo quadro normativo, com pequenos
grupos de docentes da escola, tendo também sido dado apoio individualizado aos vários docentes que o
solicitaram.
No final do ano letivo e com a estabilização do clima escolar, em parceria com o CFOS, foi
dinamizada uma ação de formação que tinha como público-alvo os docentes dos departamentos de
Matemática e Educação Especial do Agrupamento e cuja temática era a construção e implementação de
adequações curriculares em sala de aula.

4.8. Medida C4 – Diferenciação de práticas pedagógicas: Promoção do trabalho
de pares/grupos em sala de aula
Em relação a esta medida inscrita no Plano de Melhorias 2017/21, os resultados apurados são os
seguintes, de acordo com a análise do Questionário respondido por sessenta e dois docentes:
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Gráfico 51: Práticas de diferenciação pedagógica com recurso a trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos docentes
2019/20

Gráfico 52: Atividades de diferenciação pedagógica com recurso a trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos docentes
- 2019/20

É clara a utilização de trabalhos a pares ou de grupo na dinamização da sala de aula, para além da
exposição/divulgação das pesquisas realizadas com base nessa estratégia pedagógica, confirmando os
resultados apurados no questionário apresentado aos alunos.
Outras atividades foram também realizadas, tal como: trabalhos voluntários de natureza variada,
tendo em atenção os conteúdos curriculares/obras literárias a estudar; dramatizações/role plays, para além
de trabalhos interdisciplinares/campanhas/concursos.
Os gráficos circulares seguintes traduzem a quantidade de trabalhos de grupo e de pares, realizados
pelos docentes, bem como as exposições realizadas sobre temas realizados em sala de aula:

77

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS

Gráfico 53: N.º de vezes que se realizaram trabalhos de grupo/pares – Fonte: Questionário de docentes - 2019/20

Gráfico 54: N.º de vezes que se realizaram exposições sobre temas trabalhados em sala – Fonte: Questionário de docentes 2019/20

Pelos gráficos circulares apresentados, é visível ver que há uma percentagem significativa de
trabalhos que foram realizados em grupo ou a pares ao longo do ano letivo, refletindo uma estratégia de
ensino/aprendizagem com base em trabalho autónomo pelos alunos em contexto de sala de aula. Em
relação às exposições realizadas, existe uma significativa percentagem de trabalho realizado com os alunos,
não esquecendo que uma parte significativa dessas atividades foram concretizadas até ao final do 2.º
período de aulas.
Os docentes identificaram também vários constrangimentos que dificultaram o desenvolvimento
de práticas de diferenciação pedagógica em contexto educativo.
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A seguinte análise de conteúdo identifica essas situações:
- Tamanho dos currículos/ Extensão curricular; Extensão de
programas;
- Dificuldades de tempo para gerir o trabalho/tarefas com os alunos;
- Pouco tempo para preparar atividades diversificadas devido à
extensão dos currículos;
- A falta de tempo - do professor - para a montagem de exposições;
- Encontrar a(s) estratégia(s) adequada(s) por vezes demora tempo;
reduzida carga letiva semanal da disciplina;
Programas/tarefas escolares/
Trabalho Administrativo

- O excesso de burocracia que conduz a limitações de tempo, por
parte dos professores, para a preparação de atividades a desenvolver
em aula;
- As turmas muito grandes; os currículos muito extensos; o tempo
escasso para fazer tudo o que é solicitado ao docente;
- Pouco tempo para preparar atividades diversificadas pela extensão
dos currículos;
- O cumprimento e a dimensão do programa da disciplina, nem sempre
são compatíveis com estratégias individuais;
- A escassez de tempo disponível para preparação dos múltiplos guiões
de orientação do trabalhado dos diferentes níveis e estádio de
desenvolvimento dos alunos.
- Meios tecnológicos existentes na sala de aula;
- Rede WiFi com limitações;
- Equipamento informático obsoleto, Internet fraca, falta de recursos
Software;
- A falta de Internet e por vezes falta de material didático na sala de
aula;

Articulação
Curricular/Materiais
Pedagógicos

- A quantidade de instrumentos tecnológicos disponíveis em sala de
aula;
- Falta de recursos informáticos;
- Falta de computadores/ Falta de internet na escola;
- A Quantidade de instrumentos tecnológicos ao dispor dos docentes
e alunos;
- A forma de trabalhar e as estratégias diferem de ano para ano, de
turma para turma;
– A falta de recursos didáticos, materiais e de equipamento.
- A falta de espaço na sala /espaço reduzido da sala de aula;
- A falta de autonomia dos alunos;
- O comportamento, interesse, envolvimento e empenho dos alunos,
- Algumas características dos alunos com interesses divergentes em
relação à escola;
- Alunos que "se encostam" aos colegas e os desmotivam;
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- Turmas com comportamento desajustado;
- Fontes de distração para o aluno em contexto de sala de aula;
- Alguma dificuldade no cumprimento das regras de estar em sala de
aula;
- A comunicação entre alunos/ falta de autonomia dos alunos no
geral...
- As características comportamentais e falta de autonomia dos alunos.
- Turmas muito grandes, incumprimento de regras em sala de aula e
falta de acompanhamento por parte dos EE.
- Nos trabalhos de grupo os alunos têm tendência a conversar
demasiado, acabando por se dispersarem com brincadeiras e não
realizam o que se pretende;
- A heterogeneidade das turmas (perdendo-se tempo) e os conteúdos
acabam por não ser consolidados.
- A falta de desenvolvimento de competências transversais de muitos
alunos;
- A existência de vários alunos na mesma turma com elevado nível de
hiperatividade e comportamentos de oposição ao docente;
- A Organização do espaço físico na escola;
- Os Ritmos/empenhos diferentes dos alunos;
- Número elevado de alunos por turma;
- Número elevado de alunos por turma face aos computadores
disponíveis.
- Elevado número de alunos por turma/grande heterogeneidade dos
alunos da turma;
- Número de alunos, espaço físico das salas e nível etário dos alunos.
- O escasso apoio da Educação Especial;
- O elevado número de alunos com necessidades inclusivas em
determinadas turmas;
- A dificuldade no acompanhamento personalizado aos alunos.
Trabalho específico com
alunos

- A falta de professores de apoio.
- A grande diversidade de conhecimento e de estádios de
desenvolvimento das crianças
- A fraca autonomia por parte dos educandos, que requerem um
acompanhamento constante;
- A dificuldade que alguns alunos têm em trabalhar com os pares.

Tabela 47: Constrangimentos ao desenvolvimento de práticas de diferenciação pedagógica – Fonte: Questionário dos
docentes - 2019/20

Foi particularmente expressivo o elevado número de docentes que salientaram dificuldades no
desenvolvimento de práticas de diferenciação pedagógica em contexto educativo apontando sobretudo as
seguintes:
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- A dimensão do grupo/turma/ número elevado de alunos por turma;
- Programas curriculares extensos;
- A falta de autonomia dos alunos;
- Turmas grandes e com características/dificuldades muito diferentes entre si (heterogeneidade);
- A diversidade de conhecimento e de estádios de desenvolvimento cognitivo das crianças;
- A Indisciplina /comportamento desajustado dos alunos na sala de aula;
- Alunos pouco colaborantes e com dificuldades em trabalhar com os pares.
Considerou-se, no entanto, que nenhum destes aspetos era impeditivo de realizar práticas de
diferenciação pedagógica, mas todos eles acabam por ser redutores/constrangedores em relação ao normal
desenrolar dessas tarefas em sala de aula. Considera-se igualmente que a formação docente e a partilha
de práticas pedagógicas nesse âmbito, seria facilitador do trabalho a realizar com os alunos. Nessa base,
na parte final do 3.º período de aulas e já depois da sua conclusão, foram promovidos vários tipos de ações
internas visando superar as dificuldades sentidas no E@D, para além da sensibilização à inscrição em outras
Ações mais específicas.

4.9. Medida C5 – Diferenciação de práticas pedagógicas: Reforço das atividades
teórico-práticas como instrumentos de avaliação
Em relação a esta medida, os docentes consideram o seguinte, de acordo com as respostas dadas
[62] no respetivo questionário:

Gráfico 55: N.º de vezes que se realizaram atividades teórico-práticas – Fonte: Questionário de docentes - 2019/20
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Gráfico 56: Tipos de instrumentos de avaliação para avaliar aprendizagens teórico-práticas – Fonte: Questionário de
docentes - 2019/20

Os docentes indicaram ainda a utilização de Rúbricas, Grelhas do Departamento; Grelhas de auto
avaliação, Grelhas de observação direta, diálogos, produção individual ou coletiva, instrumento de registo
específico da metodologia pedagógica adotada e Relatórios.
É possível concluir, pelos gráficos e tabelas apresentados, uma significativa percentagem de
atividades teórico-práticas desenvolvidas em sala de aula até ao 2.º período, as quais tinham um conjunto
de grelhas de avaliação associadas às aprendizagens promovidas, individuais ou em grupo.
Foram igualmente mencionados pelos professores dois constrangimentos que dificultaram o
desenvolvimento de atividades teórico-práticas em contexto educativo. A análise de conteúdo seguinte
identifica essas situações:
. A sobrecarga de trabalho burocrático e administrativo;
Trabalho administrativo

. Excesso de burocracia que conduz a limitações de tempo, por parte dos professores,
para a preparação de atividades a desenvolver em aula.

Carga letiva/Programas
Curriculares

. A extensão dos programas curriculares das disciplinas.
. Número elevado de alunos por turma/dimensão da turma;
. Dificuldade no cumprimento das regras de estar em sala de aula por parte dos

Alunos/Turmas/ Escola

alunos/Indisciplina em contexto de sala de aula;
. Alunos com fraca autonomia, exigindo o apoio individualizado por parte do docente;
. Faixa etária/maturidade dos alunos, com ritmos de trabalho diferente;
. Um grande leque de alunos não se aplica e espera que o professor volte a explicar...
. Em trabalhos de pesquisa muitos alunos aproveitarem para conversar e copiarem uns
pelos outros as informações obtidas;
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. A falta de tempo e o excesso de alunos em sala de aula que dificulta depois
Alunos/Turmas/ Escola
(cont.)

. O controlo de comportamentos quando estão a trabalhar em grupo;
. Indisponibilidade de laboratórios;
. Concentração/Ritmo de trabalho lento/empenho dos alunos;
. Barulho e a brincadeira de alguns alunos em sala de aula;
. Falta de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades e não disponíveis
em sala de aula;
. Os alunos só têm outra aula teórico-prática, passado 15 dias, perdendo a continuidade;
. Dificuldades de acesso a meios de pesquisa fiáveis em contexto de sala de aula;
. Não ter par pedagógico.
. Equipamento informático em número insuficiente;
. Falta de rede de internet;

Meios técnicos na
escola/condições na sala de
aula

. Questões logísticas associadas à falta de equipamento informático e velocidade de
Internet;
. Falta de ferramentas tecnológicas de apoio em todas as salas de aula;
. Falta de salas/ espaço das salas/materiais.

Tabela 48: Constrangimentos que dificultaram o desenvolvimento de atividades teórico-práticas – Fonte: Questionário dos
docentes - 2019/20

Neste contexto, foi particularmente salientado o elevado número de alunos por turma, a extensão
dos currículos muito extensos das disciplinas, a falta de meios tecnológicos com acesso à internet, além da
própria internet não estar disponível em todo o Agrupamento (por avaria ou falha do sistema operativo), o
comportamento agitado dos

alunos

(indisciplina), o envolvimento dos alunos nas atividades

programadas/ritmo de trabalho lento, as dificuldades de autonomia na realização de tarefas e dificuldades
de acesso a meios de pesquisa fiáveis em contexto de sala de aula
Quanto ao modo como foi realizada a lecionação interdisciplinar e articulada do currículo,
apresentam-se as seguintes situações:

Gráfico 57: Lecionação interdisciplinar e articulada do Currículo – Fonte: Questionário de docentes - 2019/20
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Lecionação interdisciplinar e articulada do currículo - Práticas/Atividades desenvolvidas
. Projeto CTA/D.A.C. e Complemento de
Educação Artística (Port./ EM/ EF/
EV/ET) Adaptação do texto dramático "
O Príncipe Nabo" para dramatização;

. Atividades planeadas no âmbito do
C.T.A. e Projeto Turma mais Ação, mas
também no PES com o apoio da B.E.
. Entre as disciplinas D.A.C. – (Domínio
de Autonomia Curricular)
. Turmas abrangidas pelo PAEP de 5.º
ano e a respetiva articulação, é feita nas
reuniões de Conselho de Ano.
. Foram lecionadas várias aulas com
articulação temática em atividades do
PEST e foram lecionadas várias aulas e
implementadas atividades em
interdisciplinaridade no âmbito do CTA.
. Ao nível do Domínio de Articulação
Curricular (DAC) e Conselho de Turma
em Ação

.Trabalho em grupo com base em
temas interdisciplinares como o
voluntariado e a educação
ambiental.
. Exploração de um tema
articulando com as várias disciplinas
e turmas do mesmo ano de
escolaridade.
. Realização de Projetos
interdisciplinares com apoio dos
docentes intervenientes voluntariado e a educação
ambiental.
. Em termos transversais em todos
os ciclos a parte do PEST e a
Educação Ambiental.

. Articulação de Português/ EM e
GE/CD
. Articulação TIC e História

Na Educação Pré-Escolar, as áreas
trabalhadas refletiram a colaboração
dos docentes do 1.º Ciclo e da
Biblioteca Escolar no apoio à vertente
educativa,
sem
esquecer
a
participação da Biblioteca Municipal.
A grande maioria dos conteúdos
abordados no 1.º Ciclo são lecionados
de forma interdisciplinar.
O Estudo do Meio é trabalhado com
Português; Dança com Educação Física;
Drama com Música e ainda trabalhamos
Metodologia de Projeto (Reciclagem).
Através da planificação desenvolvida
em colaboração com os professores do
5.º ano: as estratégias e atividades
foram implementadas de forma
interdisciplinar e articulando o
currículo às necessidades da turma.
Na Educação Pré-Escolar, a partir de
um diálogo, objeto trazido pela
criança ou outro, permite trabalhar de
forma articulada nas diferentes áreas
do conhecimento.

Tabela 49: Atividades desenvolvidas para a lecionação interdisciplinar e articulada do currículo – Fonte: Questionário dos
docentes - 2019/20

Gráfico 58: Trabalho colaborativo no Conselho de Turma + ação – Fonte: Questionário de docentes - 2019/20

Os 65% dos docentes, que responderam afirmativamente, indicaram duas práticas que
desenvolveram com outros docentes durante o ano letivo.
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Práticas/Atividades desenvolvidas no Trabalho Colaborativo
Projeto realizado em DAC com as
docentes de TIC e CN;
Complemento de Educação Artística
(dramatização de uma adaptação
da obra " O príncipe Nabo" em
articulação com as disciplinas de
EM, EF, EV/ET (uso de fantoches).

Partilha de conteúdos e de
tarefas com os alunos.
Muitas vezes o trabalho era
iniciado numa disciplina e tinha
continuidade noutra em termos
de trabalho colaborativo e
interdisciplinar.

.Colaboração na realização de
guiões para pesquisas relacionadas
com o tema das artes.

.Trabalhos partilhados, fichas e
atividades.

.Apoio no desenvolvimento do
trabalho dado aos alunos.

.Planificação conjunta de
atividades; reuniões de trabalho.

. Operacionalização de projetos de
domínio de articulação curricular
(DAC) e projeto de Complemento
artístico/
. Trabalhos desenvolvidos nos DAC
(projeto em articulação com três
disciplinas); trabalhos
desenvolvidos no âmbito do PEST

Projeto para a Educação Sexual
(PES)

Articulação entre História e
Cidadania e Desenvolvimento
(questões de solidariedade projeto de Voluntariado).

No âmbito dos DAC foi elaborado
um trabalho em parceria com as
disciplinas de HGP e Matemática.
Todo o trabalho realizado
recorreu às TIC.

HGP e EM - músicas marcantes do
25 de abril; HGP e EV - construção
de um cravo, no âmbito do
domínio "25 de abril".

25 anos de história construindo o
futuro: Jardim Vertical um
presente para o futuro.

Colaboração nos projetos "O
Oceano faz-nos falta" e "Gota a
Gota" .

Envolveu C.N., F.Q., Projeto Eco
Escolas e TIC com a realização de
cartazes e angariação de plantas
para utilizar no jardim E.V.

Planeamento de atividades a
concretizar com os alunos; par
pedagógico no contexto DAC.

Exploração de temas de CN com
PORT e MAT e de MAT com HGP /
Articulação de conteúdos a
lecionar.

Tabela 50: Atividades desenvolvidas em trabalho colaborativo – Fonte: Questionário dos docentes - 2019/20

4.9.1. Plano de Ensino a Distância – E@D – 3.º período de aulas
Os efeitos da pandemia ligada à Covid-19, sobretudo no 3.º período de aulas, implicaram a adoção
de medidas excecionais que garantissem a todos os alunos a continuidade das aprendizagens.
Nesta base, constituiu-se um roteiro com vários princípios Orientadores para a Implementação do
Ensino a Distância (E@D) nas Escolas. O processo constitutivo e a respetiva implementação desse Plano nas
escolas do Agrupamento envolveu diferentes fases de preparação, debate interno, reflexão, levantamento
e definição dos meios tecnológicos, entre muitos outros fatores, assumindo-se como um processo dinâmico
e de melhoria constante. No final e dando resposta este modelo de ensino não presencial, foram criados
mails institucionais para alunos e professores que permitissem um contacto promotor das atividades letivas,
utilizando-se depois plataformas com aplicação educativa (Classroom e Zoom, essencialmente),
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possibilitando a continuidade das atividades letivas e contribuindo igualmente para o desenvolvimento da
autonomia e de qualificações digitais.
Neste sentido, a Direção do Agrupamento sentiu necessidade de compreender a perceção que os
encarregados de educação, alunos e professores tinham da implementação do processo de E@D. Para tal,
foram elaborados questionários online para os diversos itens a inquirir.
Os resultados apurados com este Plano de Ensino a Distância (E@D) são apresentados seguidamente,
envolvendo os vários questionários realizados sobre o modo como o mesmo foi desenvolvido ao longo do 3.º
período de aulas.

4.9.1.1. Plano de Ensino a Distância - a opinião dos encarregados de educação

Gráfico 59: Utilidade da sua aplicação em termos da aprendizagem – Fonte: Questionário aos E.E.

12

Gráfico 60: Facilidade nas aprendizagens realizadas pelo educando – Fonte: Questionário aos E.E.

12

O 1.º gráfico refere-se ao 1.º questionário efetuado durante a execução do Plano e o 2.º após a conclusão do mesmo.
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Gráfico 61: Motivação para o estudo/realização das tarefas escolares – Fonte: Questionário aos E.E.

Gráfico 62: Maior autonomia do educando – Fonte: Questionário aos E.E.

Gráfico 63: Quantidade de trabalhos enviados – Fonte: Questionário aos E.E.

Gráfico 64: Tempo concedido para a sua realização – Fonte: Questionário aos E.E.

87

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS

Gráfico 65: Utilização da plataforma Zoom em situações síncronas – Fonte: Questionário aos E.E.

Gráfico 66: Comunicação assíncrona com os alunos – Fonte: Questionário aos E.E.

Tabela 51: Aspetos positivos com a aplicação do Plano E@D – Fonte: Questionário aos E.E.
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Tabela 52: Aspetos negativos com a aplicação do Plano E@D – Fonte: Questionário aos E.E.

As opiniões expressas pelos encarregados de educação nos dois momentos em que foram convidados
a expressar a sua opinião quanto ao processo de E@D (Ensino a Distância), revelam que os meios tecnológicos
e digitais utilizados colheram uma ampla satisfação, seja pela utilidade revelada em termos de
aprendizagens, seja pela motivação para o estudo, realização de tarefas escolares e obtenção de maior
autonomia do educando. Quanto à avaliação dos trabalhos disponibilizados no formato online, os
encarregados de educação manifestaram largamente a sua satisfação face à quantidade de trabalhos
enviados aos educandos e tempo concedido para a sua realização.
Em termos de trabalho desenvolvido pelos docentes com a utilização pedagógica das plataformas
Zoom/Meet em atividades síncronas (apresentação de conteúdos, esclarecimentos de dúvidas e orientações
para a realização de trabalhos), os níveis de satisfação (Muito Bom/Bom), superam largamente as opiniões
satisfatórias, sendo quase residuais as opiniões negativas face ao conjunto dos questionários recebidos. O
mesmo pode ser concluído em relação às situações envolvendo os momentos assíncronos de ensino
(esclarecimentos de dúvidas e propostas/tarefas pedagógicas).
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Em termos finais, os dois questionários realizados aos encarregados de educação a meio do 3º
período de aulas (480 respostas) e no final do ano letivo (440 respostas), foram basicamente coincidentes
na sua apreciação quanto ao modo como decorreu a aplicação do Processo de Ensino a Distância nas escolas
do Agrupamento – ampla satisfação, como evidenciam os gráficos apresentados em termos de percentagens
de Muito Bom e Bom, em comparação com os restantes itens. Do mesmo modo, os aspetos considerados
positivos permitem concluir que o E@D foi bem estruturado, sendo realçado pelos encarregados de
educação a autonomia e a responsabilidade dos seus educandos em relação aos compromissos escolares e
organização do estudo (tal como expressam os resultados escolares), mas também o modo como foram
utilizados os meios tecnológicos e digitais (plataformas, escola virtual...) para a continuidade das
aprendizagens na modalidade síncrona e assíncrona.
Em contraste, os aspetos negativos mais realçados envolvem constrangimentos sociais, económicos
e técnicos, para além de outros assuntos considerados mais pessoais em termos de opinião sobre o modo
como decorreram as aulas síncronas, o número de trabalhos enviados aos educandos ou mesmo a falta de
contacto pessoal entre os alunos da mesma turma.

4.9.1.2. Plano de Ensino a Distância - a opinião dos alunos

Gráfico 67 e 68: Recursos usados nas sessões síncronas e assíncronas – Fonte: Questionário aos alunos
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Gráfico 69 e 70: Atividades propostas nas sessões síncronas e assíncronas – Fonte: Questionário aos alunos

Gráfico 71 e 72: Ambiente desenvolvido pelo professor e quantidade de atividades foi adequada – Fonte: Questionário aos
alunos

Gráfico 73: As atividades foram diversificadas? – Fonte: Questionário aos alunos
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Gráfico 74 e 75: As instruções foram claras? Recebi feedback? – Fonte: Questionário aos alunos

Gráfico 76 e 77: Avaliação das sessões síncronas e assíncronas – Fonte: Questionário aos alunos

Gráfico 78: As atividades foram diversificadas? (2.º inquérito) – Fonte: Questionário aos alunos
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Gráfico 79 e 80: As instruções foram claras? Recebi feedback? (2.º inquérito) – Fonte: Questionário aos alunos

Gráfico 81: Competências desenvolvidas com o Plano E@D - Fonte: Questionário aos alunos
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Tabela 53: Aspetos positivos com a aplicação do Plano E@D – Fonte: Questionário aos alunos

Tabela 54: Aspetos negativos com a aplicação do Plano E@D – Fonte: Questionário aos alunos
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Tabela 55: Aspetos negativos com a aplicação do Plano E@D (continuação) – Fonte: Questionário aos alunos

Os dois questionários enviados aos alunos com base no Plano de Ensino a Distância (meados do 3.º
período de aulas, com 339 respostas e no final do ano letivo, com 295 respostas), permitem concluir que as
plataformas Zoom e Classroom foram as mais utilizadas em termos de compromisso escolar. No primeiro
caso (aulas síncronas) a plataforma serviu para esclarecimento de dúvidas, orientações na realização de
atividades escolares, apresentação de conteúdos curriculares ou de trabalhos dos próprios alunos. Nas
sessões assíncronas, as tarefas escolares para os alunos realizarem e o esclarecimento de dúvidas foram as
mais salientadas.
O trabalho desenvolvido pelos docentes foi considerado muito positivo pelos alunos, especialmente
pelo ambiente de aprendizagem criado, para além de terem considerado adequado a quantidade de
atividades propostas nas sessões síncronas e assíncronas.
No geral, os alunos consideraram ainda que os professores propuseram atividades diversificadas
nessas sessões de trabalho escolar (fichas, vídeos, pesquisas, e-atividades...), tendo concordado que os
docentes lhes deram instruções sobre os trabalhos a realizar, para além do posterior «feedback» dado às
tarefas que concluíram.
Estas opiniões são igualmente coincidentes se compararmos os mesmos itens nos dois questionários,
mesmo tendo sido realizados em momentos diferentes, como inicialmente referimos.
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4.9.1.3. Plano de Ensino a Distância - a opinião dos docentes
Também os docentes expressaram a sua opinião em relação a um conjunto de questões envolvendo
o trabalho realizado com os alunos, seja no modo síncrono, seja na forma assíncrona:

Gráfico 82: Utilização das plataformas de E@D– Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

Gráfico 83: Utilidade das plataformas utilizadas – Fonte: Questionário dos docentes 2019/20
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Gráfico 83: Facilidade nas aprendizagens com base nas plataformas utilizadas – Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

Gráfico 84: Motivação para o estudo com base plataformas utilizadas – Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

Gráfico 85: Autonomia dos alunos a partir das plataformas utilizadas – Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

97

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS

Gráfico 86: Ensino a Distância – Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

Nesta última tabela, as seis opiniões consideradas insuficientes, foram justificadas pelas seguintes razões:

. O plano teve aspetos positivos e negativos, como

. As respostas acima apresentadas prendem-se com

a organização do trabalho com os alunos, mas

o facto de se ter verificado que muitas das tarefas

também a falta de mais contactos via digital com

realizadas não eram da autoria dos alunos, pelo

os alunos.

que se torna difícil avaliar os itens acima
mencionados.

. Sendo as disciplinas que leciono de caráter

. Não foi possível averiguar sobre as dúvidas

predominantemente prático, torna-se mais difícil

existentes e esclarecê-las pois nem sempre os

a explicação da utilização de certos materiais à

alunos pareciam dispostos a assumi-las.

distância
. Muitos dos meus alunos apresentam dificuldades

. A distância não permite verificar se as

na disciplina e são pouco autónomos, pelo que

aprendizagens são realmente adquiridas; não há

necessitam de um apoio individualizado que o

possibilidade de identificar fragilidades e/ou

ensino à distância não permite. Apesar de ter

desmotivações e atuar no momento; é muito difícil

adaptado

às

explicar/compreender num curto espaço de tempo

necessidades dos alunos e estar sempre disponível

e através de um computador. O ensino deve ser

para esclarecer as dúvidas foi muito difícil orientar

presencial pois é muito mais emotivo e permite

e acompanhar os alunos com mais fragilidades.

uma ajuda mais imediata, direta e motivante.

as

atividades

e

os

materiais

Tabela 56: Ensino a Distância – Fonte: Questionário dos docentes - 2019/20
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Gráficos 87, 88 e 89: Envio da correção nas aulas assíncronas. Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

Através das tabelas e dos gráficos circulares anteriormente indicados, é possível notar que existiram
algumas dificuldades na utilização das plataformas ligadas ao E@D, como indicaram 58,1% dos 62
professores inquiridos. No entanto, a utilidade das plataformas foi considerada importante ou mesmo muito
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importante por 74,2% dos docentes (46 no total), enquanto 4,8% - 3 docentes – sentiram serem pouco úteis
em termos de aprendizagens escolares.
Sobre a facilidade nas aprendizagens realizadas com recurso às plataformas (classroom, zoom,
meet, hangouts, aula digital, escola virtual …), cerca de 45,2% - 28 docentes – consideraram-nas
satisfatórias ou mesmo muito satisfatórias (35,5% - 22 docentes). Porém, cerca de 7 professores (11,3%)
salientaram pouca satisfação pela eventual facilidade das aprendizagens escolares com a utilização dessas
plataformas.
Este sentido de opinião relativo ao item citado pode ser encontrado igualmente na questão
envolvendo a motivação para o estudo com recurso às plataformas durante o 3.º período de aulas: 53,2% 33 docentes – consideram satisfatória a sua utilização como fator motivador para as aprendizagens; 30,6%
- 19 docentes – consideram essa utilização como boa ou mesmo muito boa (8,1% - 5 docentes). Apenas 8,1%
salientaram ser pouco satisfatório o recurso às plataformas como medida de motivação dos alunos nas suas
aprendizagens escolares. Opinião mais consensual foi o facto de considerarem que a utilização das
plataformas pode melhorar a autonomia dos alunos no uso de meios tecnológicos digitais.
Consideraram igualmente os docentes inquiridos que o processo de ensino/aprendizagem
desenvolvido com base no P@E foi satisfatório (50%), enquanto 30,6% o consideraram Bom ou mesmo Muito
Bom – 9,7%. Todavia, 9,7% consideraram-no insatisfatório, justificando a sua opinião com o facto de os
alunos apresentarem muitas dificuldades na sua disciplina e serem pouco autónomos, pelo que necessitavam
de um apoio individualizado que o ensino à distância não permitiu. Salientaram também que não
conseguiram identificar fragilidades e/ou desmotivações para atuar no momento, sendo também muito
difícil explicar num curto espaço de tempo um tema pouco compreendido pelos alunos através de um
computador.
Por último, os docentes salientaram que enviavam a correção dos trabalhos aos alunos sempre ou
regularmente - 91,9% dos inquiridos, para além de utilizarem as rúbricas a partir da plataforma classroom
como fator de avaliação.
Em relação às dificuldades sentidas no contacto com os alunos durante as sessões assíncronas, os
docentes manifestaram as opiniões seguintes, tal como a análise de conteúdo efetuada:
DIFICULDADES SENTIDAS NO CONTACTO COM OS ALUNOS DURANTE AS SESSÕES ASSÍNCRONAS

Os alunos e
solicitação de
trabalho dada
pelos docentes

. Alguns alunos não liam os comentários indicados na classroom e por isso não melhoraram
o seu trabalho.
. Dificuldade de interpretação de enunciados;
. Dificuldade na organização do trabalho a realizar;
. Dificuldade em integrar e acompanhar o feedback dado pelo professor.
. Falta de qualidade gráfica/conteúdo dos trabalhos ou a não realização das tarefas por
parte de alguns alunos.
. Falta de empenho/motivação na realização de tarefas.
. Dificuldades dos alunos organizarem os trabalhos propostos.
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Feedback ao
trabalho dos
alunos

Gestão do
trabalho escolar/
/Acompanhamento
parental

Meios técnicos/
/dificuldades em
operar com a
plataforma

. Pouco empenho de alguns alunos na realização das tarefas propostas não melhorando
os trabalhos realizados, depois das orientações dadas.
. Muitos alunos mantiveram-se incontactáveis durante todo o 3.º período.
. A ausência de contato por parte de alguns alunos/ausência de feedback dado pelos
alunos.
. Apenas senti dificuldade em responder aos alunos que colocavam questões na Classroom
em tempo útil, visto que o volume de trabalho nem sempre permitia a presença frequente
na plataforma, daí ter privilegiado o contacto por email.
. Dar resposta a muitas dúvidas, de forma repetitiva.
. As dificuldades sentidas foram a autogestão do trabalho por parte dos alunos (alunos com
nove anos ou menos que necessitam da orientação de um adulto) e receção dos trabalhos
solicitados devido à gestão familiar nesta nova realidade.
. A autogestão do trabalho por parte dos alunos (tendo em conta a idade dos alunos do 1.º
ciclo), a necessidade do acompanhamento e orientação do E.E. na receção e entrega dos
trabalhos solicitados devido à gestão familiar.
. Incumprimento no que diz respeito a prazos de entrega de trabalhos e falta de apoio por
parte dos EE.
. O estarem isolados e não termos um contacto físico, onde as emoções e reações são mais
imediatas e espontâneas.
. Alguns alunos foram menos empenhados nas tarefas talvez devido ao afastamento pessoal
e pouco acompanhamento em casa.
. Alguns alunos "desapareceram", por falta de meios informáticos ou outros motivos
(net)/Falta de equipamento informático adequado.
. Dificuldades com o som, com a imagem e com a falta de internet da parte dos alunos.
. Os alunos, inicialmente, não conseguiam colocar os trabalhos na Classroom.
. Alunos sem equipamento informático.
. Dificuldades iniciais na inscrição nas plataformas, acesso e desenvolvimento das
atividades propostas pelos alunos.
. Falta de computadores com câmara pessoal, pouca ou nenhuma internet, dificuldade dos
alunos com a Classroom.
. Por vezes não conseguíamos estabelecer comunicação.

Tabela 57: Dificuldades durante as sessões assíncronas

Quanto aos contactos com os alunos durante as sessões síncronas, os 62 docentes manifestaram as
opiniões seguintes, de acordo com a análise de conteúdo realizada:

DIFICULDADES SENTIDAS NO CONTACTO COM OS ALUNOS DURANTE AS SESSÕES SÍNCRONAS

Os alunos e a sua
participação nas
aulas síncronas

. Postura e comunicação de alguns alunos.
. Alguns alunos não apreciam as aulas síncronas
. Dificuldades de atenção e concentração por parte da maioria das crianças.
. Alguns alunos tinham a câmara desligada e foram menos participativos oralmente do que
eram nas aulas.
. Concentração e atenção, pois muitos alunos não assumiram as sessões como uma aula
. Alguns alunos apresentaram elevado número de absentismo.
. O facto de a maioria dos alunos não ligar a câmara levantou muitas dúvidas quanto à
presença efetiva de todos, desde o início até ao final das aulas.
. Alunos que não falavam nem mostravam o rosto; alunos que revelavam apatia e que não
queriam participar oralmente; alunos que alegavam não ter câmara e/ou áudio ou que
diziam que "não consegui entrar", etc..
. Os alunos insistiram em desligar as câmaras tornando difícil comprovar a efetiva presença
dos mesmo e reduzindo a sua participação nas atividades.
Alguns alunos não ligaram a câmara e como tal não se consegue perceber se estão a assistir
às aulas.

101

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS

Os docentes e as
aulas síncronas

Os encarregados
de educação e as
aulas síncronas

Meios técnicos
/dificuldades em
operar com a
plataforma

. As sessões síncronas eram de curta duração
. Os alunos não entravam todos ao mesmo tempo, não acompanhando o esclarecimento da
professora, agravado também pela internet estar por vezes instável.
. O tempo escasso para que todos participassem e pudessem expor as suas dúvidas e
opiniões.
. Incumprimento de regras por parte de alunos; muitos alunos não ligavam a câmara e não
participavam nas sessões e quando interpelados demoravam muito tempo a corresponder,
causando quebras no ritmo da sessão; os 30 minutos de cada sessão revelaram-se
insuficientes e uma fonte de stress.
. Motivar os alunos para estarem atentos a uma aula quando têm barulho em casa; explicar
sem poder acompanhar o que estão a fazer no momento, corrigindo ou alertando para
possíveis erros (a distância não permite a observação direta que é feita na sala de aula e
que ajuda a regular o trabalho e evolução das aprendizagens).
. O horário dos familiares dos alunos;
. Teletrabalho dos E.E.;
. Iliteracia digital;
. Falta de dispositivos por parte das famílias e a presença inoportuna de familiares.
. Nem todos os pais tinham disponibilidade no horário escolhido ou meios para o fazer.
. As maiores dificuldades prenderam-se com o fato de alguns pais, quererem ajudar os
seus educandos nas sessões, não tendo a consciência que os prejudicavam.
. Disponibilidade do adulto para gerir o tempo e os meios tecnológicos para apoiar a
colaboração do seu educando nas sessões síncronas.
. Dificuldades no acesso;
. Dificuldades de acesso às sessões pelos alunos, devido a problemas relacionados com o
acesso à internet… ou falta dela.
. Alguns alunos tiveram problemas com os seus equipamentos informáticos que
dificultaram o contacto e interferiram com o ritmo das sessões.
. Problemas com a internet e a falta de adequação dos meios tecnológicos utilizados.

Tabela 58: Dificuldades durante as sessões síncronas

A leitura das duas análises de conteúdo (aulas assíncronas e síncronas), permite observar, no
primeiro caso, várias dificuldades evidenciadas pelos alunos: interpretação de enunciados pelos alunos,
organização do trabalho a realizar e dificuldades em integrar e acompanhar o feedback dado pelo professor.
Acresce ainda alguma falta de qualidade gráfica/conteúdo dos trabalhos enviados ou a não realização das
tarefas por parte de alguns alunos, para além do incumprimento nos prazos de entrega de trabalhos. A falta
de apoio por parte dos Encarregados de Educação (sobretudo no 1.º ciclo), foi igualmente referida. Outros
alunos foram menos empenhados nas tarefas, talvez devido ao afastamento pessoal e pouco
acompanhamento em casa. Fator igualmente relevante foi a constatação da existência de alunos sem
equipamento informático, limitando o acesso e desenvolvimento das atividades propostas aos alunos, não
esquecendo as dificuldades sentidas com a internet.
Quanto às aulas síncronas, merece realce entre os docentes o facto de um grande número de alunos
não ter ligado a câmara do seu computador, gerando muitas dúvidas quanto à presença efetiva de todos
eles, desde o início até ao final das aulas. Por vezes os alunos alegavam não ter câmara e/ou áudio ou não
conseguiram entrar na aula síncrona, constatando alguns docentes que os alunos insistiam em desligar as
câmaras, reduzindo a sua participação nas atividades. Por fim, a concentração e atenção era reduzida, pois
muitos alunos não assumiam as sessões síncronas como uma aula. O absentismo foi igualmente elevado em
muitas sessões. O apoio parental foi igualmente referido, considerando alguns docentes como sendo
inoportuna a presença de familiares durante a aula síncrona e nem sempre o apoio parental era realizado.
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Por último, as dificuldades de acesso às sessões pelos alunos devido a problemas relacionados com o acesso
à internet ou falta dela, para além de problemas com os equipamentos informáticos, acabaram por
dificultar o contacto com os alunos ou interferiram com o ritmo das sessões.
Em termos de prévias definições de regras nas sessões síncronas, cerca de 75,8% dos docentes
salientaram que as realizaram, nomeadamente por solicitarem aos alunos que mantivessem o microfone
desligado, utilizassem as "reações" para pedir autorização para falar e tivessem a câmara ligada nessa
altura. Outros docentes mencionaram a necessidade de se presentarem vestidos de forma adequada, como
se estivessem na sala de aula na escola; ter os materiais necessários para a aula consigo e ligar o som para
falar ou participar sempre que autorizado. Foi igualmente referido o respeito por todos os intervenientes;
não capturar imagens/vídeos de ninguém; indicar nas reações que pretendia falar de forma a não estarem
a interromper a sessão. Para que as regras fossem conhecidas por todos, outros docentes publicaram na
plataforma Classroom um pequeno panfleto com regras que os alunos deviam cumprir.
Interessa, por isso, salientar o trabalho realizado pela Direção e também pelo Conselho Pedagógico
na reorganização de toda a estrutura agrupamento em tempo record, assim como os diversos mecanismos
de suporte e de apoio disponibilizados, não esquecendo a captação/disponibilização/empréstimo de equipamentos
informáticos aos alunos/famílias por iniciativa própria e sem ter recebido qualquer ajuda do Ministério da Educação.
Torna-se ainda importante referir a criação de Contas Google (aeqc.net) pela Direção, de modo a facilitar o
trabalho realizado por alunos e docentes (síncrono e assíncrono), a partir da primeira semana do 3.º período de
aulas.

Gráfico 90: Regras estabelecidas para as aulas síncronas. Fonte: Questionário dos docentes - 2019/20

Os docentes que definiram regras para as aulas síncronas (47 professores), deram as seguintes indicações:
- Apresentarem-se vestidos de forma adequada, como se estivessem em sala de aula;
- Falar um de cada vez, tendo o microfone desligado durante a sessão;
- Estarem sentados, com a câmara ligada;
- Não capturarem imagens/vídeos de ninguém, indicando no botão ‘reações’ que desejavam intervir na
sessão;
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- Terem o som desligado, usarem de preferência, fones, para favorecer o ambiente;
- Respeitarem a vez dos colegas, apresentando um comportamento e postura adequados à aula;
- Esperarem pela autorização do professor para falarem e não se ausentarem sem pedir autorização,
- Serem pontuais à sessão, solicitar a palavra para falar e não utilizar o ‘chat’ a não ser para falarem com
o professor.
Os docentes que responderam negativamente fundamentaram a sua opinião com o facto de não terem
tido aulas síncronas ou então porque já estavam definidas pelo Diretor de Turma.
Quanto à questão ligada ao ambiente de aprendizagem proporcionado pelo Plano de E@D, os resultados
foram os seguintes:

Gráfico 91: O E@D e o ambiente de aprendizagem. Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

Em relação ao ambiente de aprendizagem proporcionado pelo Plano de E@D, uma percentagem
significativa

dos

docentes

inquiridos

manifesta

a

sua

concordância

nesta

questão

(37,1%

concordam/concordam completamente). Deve-se, no entanto, ter em atenção que a maior fatia (43,5% 27 docentes) - concorda parcialmente com o facto do Plano de Ensino a Distância (E@D) ter favorecido um
ambiente de aprendizagem de proximidade, enquanto 12 docentes (8,1%), não concordam com essa ideia.
Quanto ao modo como correu a relação com os Encarregados de Educação durante a vigência do E@D, a
tabela seguinte revela que foi boa (41,9%) ou muito boa (22,6%), embora se note também uma percentagem
significativa de respostas que apontaram para um nível satisfatório (29%). Cerca de quatro docentes
salientaram que foi insatisfatória – 6,4% em termos gerais.
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Gráfico 92: Relação com os encarregados de educação durante o E@D. Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

A referência quanto a aspetos que consideraram positivos com a aplicação do E@D neste Agrupamento,
a Análise de Conteúdo permitiu ordenar as seguintes opiniões:

Aspetos positivos com a aplicação do E@D neste Agrupamento

Docentes/Partilhas/

Organização do
trabalho/Conselho de
Turma

Competências
digitais/equipamento
informático
O E@D e a Ocupação
dos alunos

Alunos e sua
Autonomia

. As formas de trabalho autónomas para desenvolvimento das aprendizagens
essenciais, proporcionando o acompanhamento (possível) à comunidade educativa.
. A partilha e entreajuda entre colegas.
. O trabalho colaborativo entre os docentes na preparação de materiais e na definição
de estratégias.
. A realização de trabalho conjunto entre docentes (do mesmo grupo e do mesmo ano)
. Horário flexível de trabalho com os alunos;
. Permitiu uniformidade de critérios e práticas e todos os docentes tiveram uma
atuação mais semelhante, dentro de um mesmo CT.
. Definição de estratégias comuns de atuação para a escola e organização do processo/
maior colaboração entre docentes.
. Oportunidade de trabalhar com ferramentas novas e Conselhos de Turma mais unidos
e colaborativos.
. A plataforma ser a mesma para todos os alunos da escola e haver e-mails
institucionais.
. A pronta resposta e rápida organização da Direção.
. Desenvolvimento de competências digitais (professores e alunos);
. A capacidade de resposta aos casos de alunos com maiores dificuldades na aquisição
de material informático.
. O facto de o contacto regular ter servido para manter o ânimo dos alunos que,
muitas vezes, ficavam sozinhos em casa durante o dia todo e ter contribuído para
manter os alunos ocupados, limitando as deslocações, reuniões e convívios presenciais
e impedindo, assim, a pandemia de se disseminar.
.Proximidade com os alunos; feedback dado aos alunos nos seus trabalhos;
.Maior autonomia digital dos alunos.
. Desenvolvimento de autonomia nos alunos e responsabilização dos mesmos pelas suas
aprendizagens.
. Progressos ao nível da autonomia dos alunos e progressos em literacia digital.
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. Uma maior proximidade e acompanhamento por parte do EE.
. Os pais tornaram-se mais participativos neste processo
. O envolvimento dos EE, e a constante comunicação com os alunos, principalmente
através do DT.
. Os Encarregados de Educação e alunos responderam de forma eficaz, a maior parte,
sendo uma situação atípica e inesperada todos trabalhamos muito para que fosse
eficaz sobretudo para os alunos;
. Aproximou a escola das famílias/alunos evitando a ausência de escola.
. A grande aproximação dos Encarregados de Educação à escola.

Relação
Escola/Família

Tabela 59: Aspetos positivos no Plano de E@D

Os aspetos considerados negativos com a aplicação do E@D neste Agrupamento envolveram o seguinte
ordenamento:

Aspetos negativos com a aplicação do E@D neste Agrupamento

Organização do
trabalho/Conselho de
Turma

Competências
digitais/equipamento
informático

Alunos e seu
desempenho

. Aumento do volume de trabalho excessivo para o DT.
. Quantidade de horas ao computador; a intromissão dos EE tanto nas aulas síncronas
como em comentários na Classroom.
. A monitorização de forma repetitiva em 3 documentos diferentes/ A monitorização
semanal.
. Excesso de monitorização e de trabalho exaustivo para os Diretores de Turma.
. Tempo síncrono demasiado reduzido.
. O excesso de monitorização e feedback. Houve demasiada informação (…) acabando
por se tornar contraproducente. Senti algumas vezes que estava a "bombardear" os EE
com informação excessiva e demasiado frequente.
. Não foi possível abordar os conteúdos como seria necessário para uma aprendizagem
de melhor qualidade.
. Excesso de comunicação entre DT e EE (que foi inevitável e imprescindível mas
esgotante).
. Acessos à Internet com alguns constrangimentos.
. As dificuldades técnicas de alguns alunos.
. Nem sempre os alunos tinham condições técnicas para conseguir acompanhar as
aulas síncronas, várias falhas de internet.
. A falta de rede WiFi com potência suficiente para estabelecer bom contacto via
zoom ou via classroom.
. Trabalhar com a classroom (inicialmente),sem preparação prévia, só com tutoriais.
. Falta de feedback por parte de alguns alunos
. Com o ensino à distância a relação aluno/professor saiu prejudicada
. Ausência de alunos nas sessões síncronas e incumprimento de tarefas.
. falta/ausência na realização das tarefas por parte de alguns alunos e dificuldades na
recolha de informação fidedigna sobre as tarefas/atividades realizadas, pelos alunos.
. Realização das tarefas, por parte dos alunos, com ajuda, consulta, copiando dos
colegas, o que não possibilitou a verificação dos trabalho efetivamente desenvolvido
pelo aluno; dificuldade de verificar se os alunos estavam mesmo a assistir às aulas com
empenho na realização das tarefas (por desligarem as câmaras).
. Falta de empenho dos alunos na realização das atividades propostas; alguns alunos
exibiram trabalhos muito incompletos e sem preocupação mínima pela sua
apresentação.
. A falta de participação efetiva dos alunos e a dificuldade na sua avaliação.
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Relação Escola/Família

. A intromissão dos E.E. tanto nas aulas síncronas como em comentários na Classroom.
. O desinteresse de alguns E.E.
. A falta de respostas dos alunos e dos E.E. aos emails enviados.
. Alguns EE estavam a trabalhar presencialmente (teletrabalho) durante as aulas
síncronas.
. Presença de Encarregados de Educação nas aulas síncronas…
.Falta de discrição por parte de alguns EE.

Tabela 60: Dificuldades durante as sessões assíncronas

Em termos de propostas de melhorias relativamente ao Plano E@D, registaram-se as seguintes ideias:
- Apostar em mais formação dos docentes (no primeiro plano não houve tempo para organizar).
- Modificar o feedback dado aos encarregados de educação, tornando-o mais fluido e menos trabalhoso;
- Colaboração dos encarregados de educação no âmbito do acompanhamento digital dos educandos;
- Utilização de programas informáticos adequados face às solicitações de trabalho escolar a realizar,
uniformizando procedimentos entre o corpo docente e os alunos.
- Criar um espaço na escola, onde os alunos que não tenham computador/Internet de banda larga, em
casa, possam realizar as suas tarefas e assistir, também, às aulas síncronas.
- Elaborar um regime de faltas (às sessões síncronas e assíncronas) que penalize o aluno que opte por
"entrar de férias prolongadas", obrigando-o a vir à escola e cumprir as tarefas no espaço acima mencionado ou,
em caso de incumprimento não justificado por motivos de força maior, assinalá-lo à C.P.C.J. e, em último
recurso, reprová-lo por faltas.
- Mais equilíbrio nas tarefas solicitadas aos professores e Diretores de Turma e nas tarefas que se davam
aos alunos.
- Mais exigência na qualidade das tarefas e no empenho dos alunos, ou seja, menos quantidade de
trabalho, mas mais qualidade...
- Reforçar e clarificar as regras de funcionamento das sessões síncronas e assíncronas, responsabilizando
alunos e encarregados de educação pelo cumprimento do Regulamento Interno.
Em relação às aulas síncronas as normas para a sua concretização têm de ser repensadas, de forma a
garantir que os alunos assistam efetivamente às mesmas.
- Adotar uma ferramenta fiável que permita uma avaliação correta dos alunos, pois (…) não devemos
avaliar os pais, os irmãos ou os explicadores dos mesmos quando são realizadas avaliações formais;
- Adaptar as planificações a este tipo de ensino;
- Haver formação atempada para o uso das ferramentas que se desejam adotar para trabalhar com os
alunos.

4.10. Medida D1: Observação de aulas: observação de aulas entre pares
Esta medida foi cumprida por quase todos os Departamentos Curriculares, sendo a única exceção
justificada pela suspensão das atividades letivas presenciais a partir de 16 de março de 2020 em
cumprimento do Plano de Contingência de combate à Covid 19. Nessa medida não puderam ser realizadas
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as observações de aulas que estavam agendadas para o 3.º período de aulas. Mesmo assim, foram envolvidos
mais de metade dos docentes do Agrupamento numa percentagem que atingiu 55,7%.
Maioritariamente, as aulas assistidas foram realizadas nos seguintes contextos:
Contexto
Numa disciplina que também lecionam
No mesmo ciclo que lecionam
No mesmo ano que lecionam
De uma das suas turmas
Não se enquadram em nenhuma destas categorias
TOTAL

N.º de respostas
27
22
21
17
1
88

%
30,68%
25,02%
23,86%
19,31%
1,13%
100,00%

Tabela 61: Contexto das aulas assistidas entre colegas – Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

As aulas assistidas foram, maioritariamente, realizadas:

Local
Em uma sala de aula convencional
Em Laboratório
No Campo de jogos/pátio da escola
Em Sala de Informática
Na B.E
Na Sala de Estudo/outra – EV/EVT
TOTAL

N.º de respostas
36
4
4
5
3
2
54

%
66,7%
7,4%
7,4%
9,3%
5,5%
3,7%
100,0%

Tabela 62: Locais das aulas assistidas entre colegas – Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

Quanto às aulas assistidas, os docentes consideraram-nas muito enriquecedoras para a prática
letiva, muito importantes para a concretização do Projeto Educativo e do Plano de Ação Estratégica e muito
adequadas atendendo às aprendizagens Essenciais/Perfil, sendo residuais as opiniões em sentido contrário,
tal como demonstra a tabela seguinte:
ESCALA

Aulas assistidas foram:
Enriquecedora para a prática letiva.
Importante para a concretização do Proj. Educativo e do
Plano de Ação Estratégica.
Adequada atendendo às aprendizagens Essenciais/Perfil
TOTAL

1 (Nada)

2

3

4

5 (Muito)

1

0

2

12

18

3

0

3

10

23

0

0

1

12

7

4

0

6

34

48

Tabela 63: Escala atribuída às aulas assistidas entre colegas – Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

Sobre as estratégias/abordagens pedagógicas aplicadas nas aulas assistidas pelos docentes do seu
Departamento, a tabela seguinte resume as opiniões expressas pelos docentes. Na questão “Das
estratégias/abordagens pedagógicas aplicadas na aula a que assistiu, destacaria como particularmente
interessante(s):”

Estratégia/Abordagem Pedagógica

N.º de vezes
108

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
A abordagem criativa aos conteúdos
A responsabilização dos alunos pelo seu desempenho em aula
A aprendizagem pela descoberta
As atividades propostas
A exposição de conteúdos
O trabalho de grupo
A diferenciação pedagógica
A “originalidade” dos materiais propostos
O trabalho a pares
A utilização de materiais multimodais
A organização das atividades por grupos de nível
Outras: comunicação
A atribuição de tutores interpares

38
32
30
28
23
22
22
16
12
12
3
5
0

Tabela 64: Estratégias destacadas nas aulas assistidas entre colegas – Fonte: Questionário dos docentes 2019/20

A análise envolvendo as considerações finais sobre esta medida permitiu concluir que as observações
interpares:
. Na generalidade, as estratégicas/abordagens pedagógicas
aplicadas nas salas de aula em contexto de observação de
aula entre pares foram muito interessantes, tendo envolvido

. Foram enriquecedoras para a prática letiva de cada

o trabalho de grupo, a aprendizagem pela descoberta, a

docente, permitindo uma interatividade com a turma (por

originalidade dos materiais utilizados e a responsabilização

solicitação das titulares de turma) que resultou num clima

dos alunos pelo seu desempenho em sala de aula

produtivo de aprendizagem, partilha e reflexão.

potencializaram ideias quanto a um trabalho interdisciplinar
que é possível fazer em parceria.
. A observação de aula entre pares foi muito enriquecedora
para a prática letiva, sendo igualmente importante para a
concretização do Projeto Educativo e do Plano de Ação
estratégica.
. A observação entre pares é uma prática que possibilita o
enriquecimento das nossas próprias práticas educativas,
uma vez que podemos observar outras dinâmicas e
abordagens pedagógicas, que nos fazem refletir e melhorála ou adequá-la, tomando contacto com formas de
diversificar atividades nas várias áreas de conteúdo e que,
muitas vezes ainda não tínhamos pensado de determinada
forma.

. É sempre produtivo e enriquecedor a hipótese de assistir
a aulas de colegas, sendo momentos de aprendizagem e
crescimento profissional.

. O intuito desta observação é o da partilha, do
enriquecimento

profissional

e

do

conhecimento

de

diferentes formas de estar e de trabalhar com cada grupo
de crianças que deveria funcionar, de forma sistemática
entre todos os docentes, em momentos contextualizados da
sua prática pedagógica, no quotidiano de cada jardim-deinfância.

Tabela 65: Considerações finais da observação interpares – Fonte: Questionário dos docentes 2019/20
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5. Monitorização e Avaliação do Ensino e das Aprendizagens
5.1 Operacionalização do Plano de Ação Estratégica, identificação de boas
práticas, redes de parcerias desenvolvidas e autoavaliação efetuada.
A operacionalização das medidas definidas no âmbito do Contrato de Autonomia continuou a ser
implementada através de um conjunto alargado de atividades diversificadas, apresentadas na grelha de
avaliação final que acompanha este Relatório, às quais foram adicionadas outras atividades, medidas e
estratégias no âmbito do Projeto Educativo – Educar com Afeto, Construindo o Futuro, o Plano Anual de
Atividades do Agrupamento, o Plano de Melhorias 2018/2021 e os Planos de Ação Estratégica-Pedagógica
no âmbito da Flexibilidade e Autonomia Curricular para potencializar melhores resultados escolares. Neste
caso, sublinhe-se, por exemplo, as várias Estratégias e Boas Práticas apresentadas seguidamente:
•

Articulação entre os diferentes ciclos e disciplinas, favorecendo a sequencialidade das
aprendizagens e a flexibilidade do currículo, nomeadamente com o projeto de articulação
“Juntos Vamos Mais Longe”;

•

A articulação curricular da Biblioteca Escolar com os docentes, partilhando recursos
didáticos nas várias áreas disciplinares;

•

Coadjuvação em todos os ciclos em diferentes áreas;

•

O trabalho cooperativo entre os docentes dos diferentes grupos disciplinares, potenciada
pelas opções pedagógicas de gestão, com a formação de equipas pedagógicas;

•

Estratégias e procedimentos visando a melhoria das aprendizagens escolares (reorganização
da gestão do currículo com diversificação de estratégias);

•

Dinamização regular de Assembleias de Turma e da Assembleia de Estudantes do AEQC,
visando a resolução de problemas e promovendo práticas democráticas de cidadania, numa
ação estreita com a Direção Executiva;

•

Implementação de projetos relacionados com a promoção do sucesso, da autonomia, da
disciplina e da cidadania responsável (“Turma Mais Ação”, “Parlamento dos Jovens”,
“Projeto de Voluntariado”, “EPAA – Espaço de Partilha e de Apoio Afetivo” e os “Conselhos
de Turma em Ação”);

•

Participação/Acompanhamento dos Encarregados de Educação no percurso escolar dos seus
educandos, no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, na definição de estratégias de
atuação/formas de resolução de problemas e promoção do sucesso educativo;

•

Continuidade da implementação de medidas educativas e de complemento curricular;

•

Aposta nos Planos de Ação Estratégica Pedagógica no âmbito da Autonomia e Flexibilidade
Curricular no 1.º, 2.º, 5.º e 6.º anos de escolaridade, onde foi dada prioridade à ação
pedagógica visando a qualidade do sucesso e prevenindo o insucesso durante o percurso
escolar em cada Ciclo.
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Foram igualmente desenvolvidas parcerias ao longo do ano letivo como forma de melhorar os resultados
escolares, nomeadamente:
•

Estratégias de reorientação e acompanhamento dos alunos com problemas de aprendizagem
e disciplinares, beneficiando de parcerias com as diferentes entidades de apoio e
solidariedade social;

•

Partilha de produtos de aprendizagem através da exposição pública, em espaços da
comunidade;

•

Empenho em manter a relação com parceiros da comunidade/entidades sociais para a
realização de estágios/experiências pré-profissionais, preparando os alunos para a vida
ativa, nomeadamente no que se refere aos alunos acompanhados pela Educação Especial,
de acordo com as orientações da alínea c), do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 54/2018; e
criação de outras parcerias como é o caso da parceria com a Universidade Nova de Lisboa
(Projeto PIPALE);

•

Projetos ligados ao Concurso Concelhio de Leitura e ao Plano Nacional de Leitura visando a
formação de leitores e a melhoria dos resultados escolares dos alunos.

Estas atividades foram sempre alvo de avaliação e reflexão por parte dos diversos intervenientes, criandose grelhas e documentos próprios para o efeito.
Devido à situação pandémica do país, o normal funcionamento da escola foi alterado. Em consequência, as
atividades acima elencadas foram adaptadas e/ou parcialmente suspensas.

1. O grau de cumprimento dos compromissos assumidos
Como síntese da avaliação realizada pelas diversas Estruturas de Coordenação Educativas e Supervisão
Pedagógica ao longo do ano letivo, continuou a ser elaborada a grelha de avaliação final que acompanha
este Relatório, da qual podemos concluir que, de um modo geral, a maior parte dos projetos, atividades,
estratégias e parcerias propostas foram concretizados.
Algumas propostas de operacionalização foram consideradas Não Cumpridas ou Parcialmente Cumpridas
devido a alterações legislativas, limitações de organização interna, distribuição de serviço, mudanças na
população escolar e à suspensão das aulas presenciais relacionada com a COVID-19. Mesmo assim, verificase que os vários Departamentos Curriculares, ao longo deste processo, demonstraram um grande
envolvimento na operacionalização das medidas, tendo assegurado o cumprimento de medidas com as quais
não estavam comprometidos inicialmente.

2. A evolução dos resultados escolares dos alunos nos diferentes anos de escolaridade
Em consequência da aplicação das medidas no âmbito do Contrato de Autonomia, houve uma evolução
muito positiva nos resultados escolares dos alunos. A melhoria dos resultados apresentados neste
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Agrupamento resulta dos esforços de todos os elementos da comunidade educativa através de estratégias
de implementação dos currículos das várias disciplinas, da implementação de atividades extracurriculares
que potencializaram a motivação para as aprendizagens, do contributo dos Encarregados de Educação como
agentes de referência no acompanhamento do percurso escolar dos educandos e na utilização dos recursos
da comunidade como instrumento de potencialização da aprendizagem e do consequente sucesso educativo.
Foi ainda notório que as medidas tomadas no âmbito do Plano de Ensino a Distância (P@D) tiveram um
efeito positivo. Apesar do confinamento e das dificuldades nas alterações às metodologias de
ensino/aprendizagem, não é evidente um prejuízo na evolução positiva dos alunos. Destaca-se uma resposta
rápida de organização, e de apoio às estruturas, por parte da Direção Executiva.
A articulação com a Equipa de Autoavaliação, monitorizando a operacionalização do Contrato de
Autonomia e a reflexão contínua sobre os resultados e estratégias desenvolvidos pelas estruturas educativas
que compõem o Agrupamento nestes últimos sete anos foi fundamental para a consecução destes
resultados.
No entanto, existe a consciência de que este processo não está encerrado, existindo ainda, e sempre,
alguma margem de progressão. Verifica-se, neste momento, que emergem para a escola novos desafios que
requerem novas respostas que garantam um ensino de qualidade e em segurança para o sucesso educativo
dos alunos, de acordo com os compromissos assumidos no Projeto Educativo do Agrupamento “Educar com
Afeto, Construindo o Futuro”.

5.2. Medidas de suporte à aprendizagem e inclusão Educação Especial e Serviço
de Psicologia e Orientação (SPO)
1. Alunos com medidas universais por ciclo

Gráfico 93: Alunos com medidas universais por ciclo. Fonte: S.P.O. 2019/20

O 1.º ciclo apresenta 53 alunos com medidas universais, distribuídos pelas 16 turmas que somam um
total de 352 alunos. O 2.º ciclo tem 27 alunos com medidas universais para um total de 229 alunos e o 3,º
ciclo tem 38 alunos com medidas universais para um total de 360 alunos. Não são ainda, números que
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sugiram uma prática corrente, mas que tem vindo a aumentar e que traduz o esforço por parte dos
professores titulares em adaptar o processo de ensino às características individuais dos seus alunos.
A Educação Pré-Escolar não tem crianças só com medidas universais.

1.2 Sucesso/Insucesso dos alunos com medidas universais

Gráfico 94: Retenções/Não aprovações dos alunos com medidas universais por ciclo. Fonte: S.P.O. 2019/20

Dos 53 alunos do 1.º ciclo com medidas universais, apenas 4 continuaram a revelar dificuldades que
justificaram um pedido de medidas seletivas para o próximo ano letivo. Também foram 4 os alunos retidos,
embora não os mesmos 4 referidos anteriormente.
Nos 2.º e 3.º ciclos, a mobilização das medidas universais tem vindo a aumentar e com resultados
positivos, pois apenas 3 destes alunos ficaram retidos ou não aprovados no conjunto dos dois ciclos. No
entanto, há 6 alunos que, embora aprovados, foram referenciados para possível mobilização de medidas
seletivas.

2. Alunos com medidas seletivas e/ou adicionais de suporte à aprendizagem e inclusão
No final do ano letivo 2019/2020, o Agrupamento conta com um total de 126 alunos com medidas
seletivas e/ou adicionais de suporte à aprendizagem e inclusão, assinalando-se um aumento de 6 alunos
comparativamente com o ano letivo 2018/2019.

2.1.

Percentagem de alunos com medidas seletivas/adicionais

O aumento do número de alunos com medidas seletivas e/ou adicionais não é significativo pois, como
podemos observar nas tabelas que se seguem, o Agrupamento também aumentou o número total de alunos,
o que resulta numa percentagem praticamente igual à do ano letivo 2018/2019.
N.º alunos do Agrupamento
1110

N.º alunos com medidas

% de alunos com medidas

126 (só seletivas e adicionais)

11,35%

Tabela 66: Percentagem de alunos com medidas seletivas e adicionais no AEQC – Fonte: SPO 2019/20
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2.2. Distribuição dos alunos com medidas seletivas e adicionais por ciclo
Continuamos a verificar que a maioria dos alunos apoiados por estas medidas frequenta o 3.º ciclo,
embora o 1.º ciclo apresente uma percentagem muito próxima, pois os professores e técnicos que trabalham
no 1.º ciclo têm empreendido esforços no sentido de fazer uma deteção, o mais precocemente possível,
das dificuldades de acesso ao currículo, encaminhando, com frequência, pedidos de medidas de suporte à
EMAEI.

2.3. Ensino Estruturado e CEF
Há ainda a referir que existem 6 alunos, incluídos na tabela apresentada, apoiados pela Sala de
Ensino Estruturado, sendo que dois destes alunos frequentam o 1.º ciclo e os restantes quatro frequentam
o 3.º ciclo.
No conjunto de alunos com medidas seletivas do 3.º ciclo estão ainda incluídos 4 alunos do Curso de
Educação e Formação (CEF). No próximo ano, estes alunos do CEF deixarão de estar abrangidos pelas
medidas seletivas, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Educação.

2.4. Frequência das medidas seletivas e adicionais mobilizadas (art.º 9.º e art.º 10.º)
O gráfico seguinte apresenta a frequência das principais medidas seletivas e adicionais mobilizadas,
sendo que cada aluno poderá ter todas estas medidas definidas no seu RTP ou apenas uma do art.º 9.º.
Está, assim, representado o número de alunos com cada uma destas medidas definida nos seus RTP/PEI.

Gráfico 95: Frequência das principais medidas seletivas e adicionais mobilizadas. Fonte: S.P.O. 2019/20

Da análise do gráfico, concluímos que apenas três alunos com RTP não têm apoio direto do professor
de Educação Especial, o que faz com que a medida “Antecipação e reforço das aprendizagens” seja a
medida mais frequentemente mobilizada.
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O apoio técnico, incluído na medida “Apoio Psicopedagógico” é também frequentemente
mobilizado, quer em regime de consultadoria, quer em regime de apoio direto.
No que diz respeito ao currículo, as adaptações curriculares não significativas são as mais
frequentemente mobilizadas e constam na grande maioria dos ‘RTP’.
Há ainda a acrescentar que, para todos os alunos com medidas seletivas e/ou adicionais, foram
mobilizadas adaptações no processo de avaliação, de acordo com o art.º 28.º.

2.5. Análise do sucesso/insucesso dos alunos com medidas seletivas e adicionais
2.5.1. Alunos retidos/não aprovados por ciclo

Gráfico 96: Retenções/Não aprovações dos alunos com medidas seletivas e adicionais por ciclo. Fonte: S.P.O.2019/20

Como se pode verificar pelo gráfico, houve apenas sete casos de alunos retidos/não aprovados.
Sobre estes sete alunos, há a referir que dois deles reprovaram por faltas e que um deles só veio para o
nosso agrupamento no 3.º período.

2.5.2. Sucesso dos alunos com medidas seletivas e adicionais
Do universo de 126 alunos com medidas seletivas e adicionais, 83 transitaram de ano sem apresentar
níveis negativos, o que representa uma percentagem de 66% dos alunos com medidas seletivas e adicionais.
Podemos, portanto, concluir que a implementação das medidas seletivas e adicionais contribui
significativamente para o sucesso destes alunos.
Entre os alunos com medidas adicionais não há retenções e apenas um deles apresenta um nível
negativo, por falta de assiduidade na disciplina.

3. Ensino à distância: reflexões/conclusões
Para além da colaboração na elaboração do P@D do Agrupamento, a EMAEI (elementos permanentes e
variáveis das várias equipas responsáveis pelos processos) esteve atenta à situação dos alunos com medidas
de suporte à aprendizagem e inclusão durante o período de suspensão das atividades letivas presenciais.
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A informação recolhida através das reuniões do Departamento de Educação Especial, das reuniões dos
Conselhos de Ano e da articulação frequente com os Diretores de Turma, permitiu concluir o seguinte:
a) Alguns alunos com problemáticas relacionadas com o Défice de Atenção, geralmente pouco
cumpridores das tarefas no contexto da sala de aula, revelaram-se mais cumpridores no ensino à
distância. Há que referir, no entanto, que estes casos tiveram apoio das famílias e possibilidade de
acesso aos meios digitais necessários. Ainda assim, podemos concluir que a realização de algumas
tarefas utilizando a via digital poderá ser uma acomodação curricular/adaptação no processo de
avaliação a considerar com mais frequência, nomeadamente ao nível dos instrumentos de avaliação
b) Como já era expectável, os alunos com défice cognitivo e os alunos com problemática incluída no
Espetro do Autismo são os mais prejudicados com a modalidade de ensino à distância. Mesmo nos
casos em que a família tem possibilidade de apoiar o cumprimento dos planos de trabalho, são
muito evidentes os efeitos negativos da ausência do contexto escolar e da presença física e
frequente dos professores das disciplinas e da Educação Especial.
c) O ensino à distância permitiu destacar os casos de alunos apoiados que são, efetivamente, mais
dependentes da intervenção direta do professor de Educação Especial e que revelaram maiores
dificuldades no cumprimento dos planos de trabalho. Neste conjunto de alunos, passaram a estar
incluídos alguns casos de medidas universais que apresentaram mais dificuldades do que outros
com medidas seletivas, o que obriga à reavaliação das medidas definidas.
d) Para o próximo ano letivo, a equipa permanente da EMAEI propõe que sejam analisados os casos
dos alunos com medidas seletivas, a fim de se produzir uma lista dos que necessitam, efetivamente,
de manter o apoio presencial no caso de serem implementados os regimes mistos ou não
presenciais de ensino.

5.3. Sala de Estudo
Alunos

Frequência Livre

Motivo Disciplinar

Conselho de Turma

Decurso da Aula

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

2018/19

2019/20

2.º Ciclo

600

354

127

75

0

0

89

43

3.º
Ciclo/CEF

1002+14

314

234+15

61+23

194+7

29+0

359+69

144+10

Total

1616

668*

376

159*

201

29*

517

197*

Variação

-948

-217

-172

-320

Tabela 67: Tipo de Frequência da Sala de Estudo – 2018/2020 - Fonte: Relatório da Sala de Estudo 2019/20
* Os dados envolvem apenas os registos para o 1.º e 2.º períodos de aulas devido à covid 19.
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Frequência Livre
No 2.º Ciclo, em termos de Frequência Livre, verifica-se uma maior assiduidade dos alunos do 5.º ano
em comparação com os do 6.º ano, sendo importante a diferença registada (+ 30 alunos). As turmas com
maior afluência foram o 5.º A e 5.º E, especialmente durante o 2.º período de aulas. A comparação com o
ano letivo anterior não se pode efetuar devido à falta de dados respeitantes ao 3.º período, altura em que
passou a vigorar o confinamento obrigatório e começou o Plano E@D.
No 3.º Ciclo, o 8.º ano apresenta a frequência livre mais elevada (196), seguido das turmas do 9.ºano
(68). Quanto às turmas do 7.º ano registaram-se 50 presenças, sendo estas que apresentam a Frequência
Livre mais baixa. O curso CEF apresenta uma assiduidade quase residual explicada pela própria
característica da turma.
Em termos gerais, o 2.º Ciclo apresenta os maiores índices neste modelo de frequência,
comparativamente ao 3.º. A assiduidade dos alunos foi mais evidente no 2.º Período (mais longo). Em termos
de frequência total, verifica-se uma variação negativa, explicada pela falta de dados respeitantes ao 3.º
período, altura em que passou a vigorar o confinamento obrigatório e começou o Plano E@D.

Frequência por Motivo Disciplinar
No 2.º Ciclo, o 5.º ano apresenta o menor número de alunos neste modelo de frequência,
comparativamente com o 6.º ano na frequência da sala de estudo por Motivo Disciplinar.
No 3.º Ciclo, o 7.º ano apresenta o valor mais elevado neste padrão de frequência (45), seguido pelas
turmas do 9.º ano (20). O 8.º ano, no geral, mostra ser o ano escolar que apresenta menor assiduidade neste
modelo de frequência.
Relativamente ao curso CEF, a sua representação neste tipo de frequência envolve 22 alunos, sendo um
valor relativamente elevado por envolver apenas uma turma.
Em termos finais, o 2.º Ciclo apresenta mais situações de frequências da sala de estudo por Motivos
Disciplinares comparativamente ao 3.º Ciclo, embora o número de turmas seja também maior. Em relação
ao ano letivo anterior e devido à situação de confinamento devido à pandemia Covid 19, os dados relativos
ao 3.º período são inexistentes, sendo impossível efetuar uma comparação em relação aos dados apurados
no ano letivo anterior em termos de frequência da sala de estudo por motivos disciplinares.

Frequência por Conselho de Turma
No 2.º Ciclo, este tipo de frequência não tem representação, visto o seu valor ser nulo. No 3.º Ciclo, os
valores registados são relativos às turmas do 7.º ano – 26 presenças. A situação atípica vivida no final do 2.º
período e sobretudo no 3.º período de aulas (confinamento devido à pandemia da Covid 19), aliado ao Plano
de E@D inviabilizam as devidas comparações com os dados apurados no ano letivo anterior (2018/19).
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Frequência por Indicação do professor no decorrer da aula
Nesta modalidade, o 2.º ciclo registou 43 frequências, com maior índice no 6.º ano. Quanto ao 3.º Ciclo,
as turmas do 7.º ano, 8.º e 9.º ano registaram um conjunto de 144 indicações dos professores para
frequência do respetivo espaço. O curso CEF registou 10 situações de frequência indicada pelo docente.
Lembremos que estes dados apenas se reportam ao 1.º e 2.º período de aulas, pois a situação de
confinamento ligado à Covid 19 terminou com o ensino presencial dos alunos nas escolas do Agrupamento
durante o 3.º período de aulas.

5.4. Projeto EPIS (Empresários pela Inclusão Social)
O projeto EPIS é um projeto de promoção do sucesso escolar, tendo como objetivo acompanhar os alunos
numa relação de proximidade de modo a melhorar o seu desempenho escolar. A metodologia EPIS assenta
num princípio base de trabalho para o sucesso escolar estando estruturada por módulos segundo quatro
categorias de fatores de risco – Aluno, Família, Escola e Território. O objetivo final consiste em reduzir
taxas de retenção e abandono, mediante reforço e apoio aos primeiros sinais de dificuldades através da
capacitação dos alunos no 1.º, 2.º e 3.º ciclo. Os resultados apurados, são os seguintes:
1.º Ciclo

Ano Letivo

Carteira

Reprovados

Transitados

%Transição

EBI Qta Conde

2019/20

24

0

24

100%

2.º Ciclo

Ano Letivo

Carteira

Reprovados

Transitados

%Transição

EBI Qta Conde

2017/18

24

0

24

100%

EBI Qta Conde

2018/19

22

3

19

86,36%

EBI Qta Conde

2019/20

15

1

14

93,33%

3.º Ciclo

Ano Letivo

Carteira

Reprovados

Transitados

%Transição

EBI Qta Conde

2019/20

5

1

4

80%

Tabela 68: Alunos do 2.º Ciclo envolvidos no projeto EPIS, dados recolhidos no 3.º Período - Fonte: Relatório EPIS 2019/20

No 1.º ciclo o objetivo principal consiste em dotar todos os alunos de competências e conhecimentos
que assegurem o seu sucesso educativo através da melhoria dos seus resultados escolares. As técnicas mais
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utilizadas envolveram guiões que permitiram treinar e melhorar as competências de leitura e escrita, sem
esquecer os guiões que visaram a auto regulação e controle social.
Quanto ao 2.º ciclo, os fatores que parecem influenciar a problemática do insucesso escolar envolvem o
aluno e a família, tendo por base todas as dinâmicas familiares, aquisição de competências pessoais e
interpessoais, que podem não ter ocorrido de forma eficaz e por esse motivo o foco principal de intervenção
neste ciclo é a relação aluno, família e escola, podendo a escola exercer um papel fundamental na
prevenção destes comportamentos. Para tal, as técnicas de intervenção mais utilizadas neste ciclo
incidiram em técnicas Cognitivas e de Aprendizagem Social, tais como, Métodos de Estudo, Treino de
Competências Sociais, Gestão da Crítica e Role Play e Inversão de Papéis.
Relativamente ao 3.º ciclo do ensino básico, acredita-se que, os fatores que mais se relacionam com o
insucesso escolar são o aluno e a escola, pois estão diretamente relacionados com a etapa de
desenvolvimento psicológico, a adolescência. O foco de intervenção é mais direcionado ao aluno, numa
perspetiva de modificação de atitudes, as técnicas de intervenção utilizadas são mais focadas na alteração
de comportamentos, ou seja, assentam numa orientação cognitivo-comportamental: Gestão de Reforços e
Punições, Contrato Comportamental, Treino Auto-Instrucional, Debate de Crenças, Resolução de
Problemas, Entrevista Motivacional, Auto Monitorização dos Pensamentos Automáticos e Identificação de
Erros de Pensamento.
Assim, pode-se afirmar que este projeto EPIS visa apoiar percursos escolares para que sejam bemsucedidos, apostando na melhoria do desempenho académico, com objetivo de reduzir taxas de retenção
e abandono, mediante reforço e apoio aos primeiros sinais de dificuldades através da capacitação dos alunos
no 1.º, 2.º e 3.º ciclo.

5.5 Projeto: Assembleia de Estudantes do A.E.Q.C.
O projeto procurou continuar atingir os seus objetivos definidos:
· Envolver os alunos, através dos Delegados e Subdelegados, na construção de uma escola mais ativa e
participada;
· Estimular a participação dos alunos em decisões e ações em benefício da escola e do ambiente escolar;
· Envolver os alunos nas decisões e nas soluções para as necessidades e para os problemas da escola;
· Possibilitar aos alunos uma melhor perceção da realidade escolar e a partilha de propostas com os
colegas e professores;
· Integrar os Delegados e os Subdelegados de Turma nos procedimentos inerentes aos seus cargos;
· Fomentar uma relação mais próxima entre os Delegados e Subdelegados com a Direção, outras
entidades/órgãos e estruturas da escola;
· Envolver os alunos na concretização do Projeto Educativo de Escola e do Plano Anual de Atividades;
· Formar cidadãos ativos/participantes na dinâmica da Escola;
· Desenvolver o espírito de cidadania e de contributo dos alunos;
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· Incutir nos alunos espírito de iniciativa, espírito crítico, responsabilidade, capacidade de reflexão e de
diálogo e capacidade empreendedora.
Durante este ano letivo realizaram-se duas reuniões, com a presença do Diretor do AEQC e praticamente
todos os delegados e subdelegados das turmas, a partir do 4.º ano. Na primeira reunião, realizada no dia
17 de outubro, procedeu-se à constituição da Assembleia de Estudantes do AEQC, para o ano letivo 20192020.
Os delegados e subdelegados votaram por ano de escolaridade, escolhendo os seus representantes, tendo
sido constituída a seguinte mesa da Assembleia de Estudantes:
4.º ano – Carolina Esteves; 5.º ano – Diana Silva; 6.º ano – Nádia Baturyna; 7.º ano - Bruna Bento; - 8.º
ano Beatriz Conceição; 9.º ano – Beatriz Caldeira.
Posteriormente, os elementos da mesa da Assembleia de Estudantes, votaram no Presidente e no 1.º e
2.º secretário, tendo a aluna Beatriz Conceição, sido eleita presidente da Assembleia de votos, com 4 votos;
a aluna Beatriz Caldeira, sido eleita 1.ª secretária, com 1 voto e a aluna Bruna Bento, sido eleita 2.ª
secretária, com 1 voto.
Nesta reunião articulou-se com o Programa Parlamento Jovem – 2019/2020, procurando sensibilizar e
envolver as turmas na discussão do tema do presente ano letivo, “Violência doméstica” e “Violência no
namoro”.
As turmas referiram-se ao projeto Turma + Ação, que se encontrava no terceiro ano de implementação.
Os delegados e subdelegados das turmas vencedoras, do ano anterior (6.º D e 8.º C), identificaram-se e
manifestaram a sua satisfação com o prémio recebido no dia 11 de outubro – Visita ao jardim da Bacalhoa
- Buda Éden - Bombarral.
O Diretor disponibilizou-se para colaborar com os elementos da mesa da Assembleia de Estudantes, na
realização de atividades que procurem satisfazer as principais necessidades e aspirações dos alunos que
visem a melhoria efetiva da realidade escolar. Foram registadas as sugestões dos alunos e manifestou-se a
disponibilidade para tentar, num curto espaço de tempo, resolver alguns constrangimentos de organização
e planificação dos espaços da escola, que estão aproveitados ao máximo, para responder às necessidades
do número de turmas e ao projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular.
Na segunda reunião - 13 de fevereiro - os elementos que presidiam à sessão apresentaram as orientações
do Orçamento Participativo das Escolas e incentivaram os alunos a participarem e apresentarem as suas
propostas, com o objetivo de melhorar o funcionamento da escola e dos espaços escolares. Apresentaramse os resultados escolares do 1.º período, tendo sido projetados, por ano, por turma e por disciplina.
Reforçou-se a existente diferença entre os resultados de sucesso e os resultados com qualidade de sucesso.
Foram analisados os resultados por ano, e foi, várias vezes, referida a necessidade da tomada de consciência
de que cada ano é um ano, com as suas especificidades e que os alunos devem-se envolver na sua
aprendizagem e de ser implementada a cultura do esforço, para se atingirem objetivos com qualidade de
sucesso.
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Os delegados de cada turma expressaram-se sobre o 1.º período e efetuaram um balanço do mesmo,
tendo sido considerado dentro da normalidade, pela generalidade dos alunos, destacando-se dificuldades
na gestão de comportamentos e de situações de conflito de alguns alunos em determinadas turmas.
Congratulando-se, por isso, com a criação do recente projeto EPAA - Espaço de Partilha e Apoio Efetivo.
Durante a situação de pandemia Covid-19 e as recomendações da DGS o projeto foi suspenso.

5.6 Projeto Assembleia Municipal de Jovens – A.M.J.
A Assembleia Municipal de Jovens funcionou sob a Coordenação da Professora Elisabete Luís, sendo a
XVII Edição e, mais uma vez, este Projeto foi assumido como um Projeto de Formação Cívica e de Cidadania
pela nossa escola. Este ano letivo, o tema a trabalhar por todas as Escolas foi “Proteger e valorizar o habitat
natural na comunidade e no mundo. Que contributos?”

2. Horário de funcionamento/distribuído
O horário estabelecido era no período das 16:45 às 17:30 horas às quintas-feiras, mas o grupo reuniu,
sempre que necessitou, nomeadamente das 15:45 às 16:30 horas às quintas-feiras, atendendo às tarefas
contínuas que este Projeto incorpora.

3. Identificação dos alunos inscritos e respetiva assiduidade
O Grupo era composto por dezassete elementos, inicialmente, havendo algumas oscilações (saídas e
entradas de alunos), sendo a constituição do grupo final a seguinte:
Líder/Bancada

Constança Pinto/Beatriz Conceição

Aluno
Hugo Coentro

Ano/Turma
7.º A

Íris Silva

7.º A

Rodrigo Piçarra

7.º A

Gonçalo Artilheiro

7.º B

Tiago Ferreira

8.º B

Ana Sofia Goulão

8.º C

Beatriz Conceição

8.º C

Diana Pereira

8.º D

Joana Pereira

8.º D

Daniel Almeida

8.º E
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Constança Pinto

9.º C

Tabela 69: Alunos envolvidos na AMJ - Fonte: Relatório EPIS 2019/20

4. Número de sessões previstas e dadas
Ao longo do ano letivo, realizaram-se dezassete reuniões, sendo treze, na nossa Escola, e quatro
em conjunto com outras escolas/alunos/professores e elementos da Assembleia Municipal/Comissão de
Líderes/Presidentes de Juntas de Freguesia e Diretores de Agrupamentos, no Auditório Conde Ferreira em
Sesimbra.

5. Atividades desenvolvidas
O Projeto desenvolveu-se nos mesmos moldes e nas abordagens pedagógicas de anos anteriores,
partindo de uma calendarização definida, do tema e da organização acordados em reunião com os
professores Coordenadores do Projeto e o grupo da Câmara Municipal de Sesimbra/Assembleia Municipal de
Sesimbra/Comissão de Líderes, que acompanha este Projeto, liderado pela Dr.ª Odete Graça,
Como é hábito, procedeu-se à seleção dos elementos constituintes, pedindo mais uma vez, como é
habitual, aos Diretores de Turmas e aos docentes da Escola que selecionassem alguns elementos das suas
Turmas, que revelassem o perfil adequado ao Projeto. Partiu-se também dos elementos que já faziam parte
no ano anterior (quatro alunos).
À semelhança do ano transato, estabeleceu-se um paralelo com o Projeto Assembleia de Estudantes
do AEQC. Foram, igualmente, enquadrados alunos dessa Assembleia no nosso Projeto, sendo a nossa possível
Líder de Bancada também a Presidente da Assembleia de Estudantes do AEQC. O objetivo desta
ambivalência é fazer uma correlação entre os dois órgãos.
Formou-se, assim, um Grupo de Trabalho que desenvolveu o tema proposto através de várias
atividades.
O Projeto passou, então, por várias etapas, tendo subjacente, como atividade mais importante, a
reunião de Assembleia Municipal de Jovens, em 9 de maio de 2020, dinamizada unicamente pelos próprios
jovens representantes das várias Escolas do Concelho, que não chegou a realizar-se devido à situação de
pandemia.
As várias etapas do Projeto foram as seguintes:
• Seleção de temas a debater pelos alunos;
• Apresentação dos temas selecionados pelas escolas e organização/calendarização do Projeto em
reunião entre professores coordenadores do Projeto, elementos da AMJ e Comissão de Líderes;
• Votação dos temas selecionados pelas diversas escolas e escolha de um tema comum em reunião
entre professores coordenadores do Projeto, elementos da AMJ e Comissão de Líderes;
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• Apresentação aos Presidentes de Juntas de Freguesia, Presidente da Câmara Municipal, elementos
da Câmara Municipal e Diretores dos Agrupamentos do Projeto paralelo: “Jovens em movimento pela
Europa. O cidadão/A cidadã no séc. XXI - Que competências?”;
• Apresentação do Projeto paralelo aos alunos em reunião na escola;
• Seleção de propostas a compor a nossa Proposta anual;
• Organização/preparação de cada item da Proposta - em pequenos grupos de trabalho –
previamente selecionadas ao gosto de cada elemento;
• Debates/produção de textos/pesquisa para a preparação da Proposta a apresentar em Assembleia
Municipal de Jovens;
• Preparação dos Discursos a Líder de Bancada a apresentar na escolha dos membros da mesa da
Assembleia Municipal de Jovens (dois discursos - tínhamos duas candidatas este ano);
• Preparação das Questões do Público – a colocar ao Sr. Presidente da Câmara - para apresentar
em Assembleia Municipal de Jovens;
• Participação na atividade “Eleitos por um dia” dos alunos Constança Pinto, Diana Pereira e Daniel
Almeida que acompanharam a Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, durante um dia,
visualizando o seu trabalho como autarca;
• Orientação/reflexão e preparação dos alunos para apresentação da Proposta da nossa escola e
de todos os elementos/documentos das diversas fases em reunião de Assembleia Municipal de Jovens em 9
de maio de 2020;
• Organização, por duas alunas do Projeto, de uma Palestra intitulada “Prevenção de Incêndios”,
no âmbito dos problemas ambientais e de acordo com o tema a tratar no Projeto, na Biblioteca da Escola,
no dia 18 de fevereiro/20, que teve a participação do Sr. Comandante dos Bombeiros de Sesimbra;
• Informação periódica – por período - aos Diretores de Turma e à Direção Executiva sobre o Projeto
e atividades;
• Reflexão crítica dos alunos sobre o Projeto através de um questionário Google Forms;
• Resposta a inquéritos sobre o Projeto formulados pela AMS;
• Balanço/avaliação do Projeto com os professores coordenadores de todas as escolas, elementos
da AMS e Comissão de líderes realizada em 13 de julho/20.

6. Balanço/conclusões
As reuniões foram praticamente semanais, não havendo entraves, em termos de horários dos alunos.
O grupo de alunos foi oscilante, inicialmente, pela falta de assiduidade às reuniões, mas, desde o final do
1.º período, que se manteve.
Os Diretores de Turma acompanharam a atividade dos seus alunos, sendo informados,
sistematicamente, facilitando todas as reuniões e atividades internas e externas dos alunos.
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O volume de trabalho e o número de tarefas aumentou, mais uma vez, neste ano letivo, o que
pressupunha um trabalho ainda mais contínuo, o que levou a um trabalho de equipa e a um trabalho pessoal
mais efetivo e constante.
O balanço final é muito positivo em termos de responsabilidade/dedicação, de empenho/trabalho,
de postura, de participação e de interesse do grupo final, pois os alunos debruçaram-se sobre um tema
importante para sustentabilidade do concelho/mundo, revelando bastante empenho e preocupação com o
Projeto, sendo a maioria bastante cumpridor nas tarefas propostas.
O grupo criou uma boa dinâmica de trabalho, todo o grupo se mostrou coeso, participativo, muito
interessado, empenhado, dedicado e assíduo.
O balanço de todas as atividades concretizadas do Projeto também é positivo, apesar da não
concretização da reunião/Assembleia entre todas as Escolas do Concelho (prevista para 9 de maio), devido
à situação de pandemia e de não estar assegurada a Assembleia de Jovens Deputados Europeus (em Espanha
no mês de outubro).
O Projeto AMJ, de acordo com as suas múltiplas vertentes, já estava maioritariamente desenvolvido.
A preparação e o empenho de todos para a concretização da assembleia a realizar em maio foi muito
positivo, tendo os alunos desenvolvido um conhecimento distinto sobre a temática a debater. Em termos
gerais, este Projeto, mais uma vez pela passagem por muitas etapas com as suas múltiplas atividades,
promoveu o desenvolvimento interpessoal e cognitivo dos alunos - envolvendo pesquisa e aquisição de
conhecimentos, sem esquecer o empenho/trabalho dos alunos, espírito crítico e atitude cívica muito
positiva. O Projeto, ao continuar a afirmar-se pela formação cívica, perdurou na aproximação dos alunos
e dos Encarregados de Educação da escola, do poder local, do concelho e da comunidade, promovendo,
igualmente, a valorização da Escola, da Comunidade e do meio envolvente.

5.7. Projeto de Educação para a Saúde (PES)
Este Projeto de Educação para a Saúde, incorpora atividades educativas e desenvolve estratégias
que promovem a educação para a saúde, envolvendo a comunidade escolar e será dinamizado, sempre que
possível, em colaboração estreita com os serviços de saúde, pais e Encarregados de Educação, e outras
entidades externas, desenvolvendo, assim, os princípios das escolas promotoras da saúde. Como a atual
legislação privilegia a Educação Sexual, como sendo uma das áreas prioritárias da Educação para a Saúde,
irá ser incluído neste projeto o Projeto de Educação Sexual deste agrupamento.
Assim, tendo por base o Referencial de Educação para a Saúde, foram trabalhadas os cinco temas
globais:. Saúde Mental e Prevenção da Violência; Educação Alimentar; Atividade Física; Comportamentos
Aditivos e Dependências; Afetos e Educação para a Sexualidade.
A operacionalização do Projeto enfatizou a dinamização de grandes vertentes de ação:
. Trabalho colaborativo de articulação com a área curricular de Oferta Complementar no 8.º ano;
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. Desenvolvimento do Projeto Suporte Básico de Vida e Desfibrilhador Automático Externo
(SBV/DAE) na disciplina de Oferta Complementar de 9.º ano;
. Trabalho de articulação transdisciplinar com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e outros
projetos em ação (PAEP, Eco Escolas, Escola Azul, Voluntariado);
. Trabalho de articulação interdisciplinar com Educação Física – Academia FitAtivo e Desporto
Escolar;
. Gabinete de atendimento – “Jovem Aparece”;
. Ações de sensibilização / informação, campanhas e comemoração de dias temáticos.
No geral, as atividades realizadas foram as seguintes:

Atividades/Resultados

Comemoração do Dia
Mundial da
Alimentação no AEQC

Turmas
Todas as Turmas do
AEQC:
- Pré-escolar
- 1.º Ciclo
- 5.º Ano
- 6.º ano
- 7.º ano
- 8.º ano
- 9.º ano
EFA
-Turmas de 9.º ano

Comemoração do Dia
Mundial da Luta Contra
a Sida

Avaliação
Decorreu de forma francamente positiva ao longo do dia
16 de outubro e contou com diversas atividades
envolvendo os alunos desde o Pré-Escolar ao 9.º ano das
duas escolas do AEQC.
Foram realizadas diversas atividades interdisciplinares ao
longo da semana.
Os objetivos das diferentes atividades foram alcançados,
registando-se grande adesão das turmas. Os alunos e
restante comunidade, agiram sempre de forma interessada
e responsável. A exposição dos trabalhos teve uma enorme
recetividade por todos na escola sede.
Atividade de sensibilização para assinalar o Dia Mundial da
luta Contra a Sida.

-Comunidade escolar
Realização de trabalhos nas turmas de 9.º ano na disciplina
de CN.
Balanço positivo de acordo com os objetivos visados.

Comemoração do Dia
do Não Fumador 16 de novembro

Turmas de 8.º ano –
Na disciplina de Oferta Complementar de 8.º ano, os alunos
OC:
desenvolveram diversas atividades no âmbito da
Comemoração do Dia do Não Fumador e os seus trabalhos
- 8.º A
foram expostos no átrio principal da escola.
- 8.º B
- 8.º E
- 8.º F

A comunidade escolar vivenciou a atividade com muito
agrado, principalmente as mensagens, alertando para a
adoção de comportamentos saudáveis e prevenção do
consumo de tabaco. Construção de um painel alusivo à
temática.
Balanço positivo de acordo com os objetivos visados.

Comemoração do Dia
Mundial do Cancro

Turmas envolvidas:

No dia 4 de fevereiro celebrou-se o Dia Mundial da luta
contra o Cancro. Também a nossa Escola se associou a esta
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4 de fevereiro

8.º A

(Parceria com a Liga
Portuguesa Contra o
Cancro)

8.º B
8.º C
8.º D
8.º E
8.º F
CEF

Todas as turmas de:
5.º Ano
7.º ano
8.º ano

Campanha/Concurso
“Agua para todos –
Gota a gota!”
Decorreu durante o 1.º
e 2.º período
(Parceiros ENA, Rede
de Bibliotecas)

causa e procurou, de uma forma muito singela, sensibilizar
os alunos para a iniciativa/campanha “Eu sou… Eu vou…”
Numa parceria com as disciplinas de Oferta Complementar,
Ciências Naturais e Cidadania os alunos trabalharam o tema.
Num contacto mais direto alguns alunos, monitorizados
pelas professoras de Ciências Naturais distribuíram um
cartão, com o nome da campanha, por professores,
funcionários e outros alunos em que a mensagem foi de
sensibilização desde a prevenção da doença ao
acompanhamento do doente, fazer escolhas saudáveis e
ajudar os outros.
Foram distribuídos pela escola cartazes e folhetos cedidos
pelo Núcleo da Luta contra o Cancro.
No final foi criado uma um placard temático onde cada um
colocou a sua mensagem.
A participação dos alunos e restante comunidade foi
positiva e com soluções muito simples e ao alcance de cada
um.
A implementação da “Campanha Água para Todos” tendo
com principal objetivo promover a eficiência hídrica na
escola, foi efetuada numa vertente de valorização da
gestão, lecionação interdisciplinar e articulada do
currículo, dinamizada numa lógica de transversalidade,
adequada aos diferentes níveis etários e beneficiando do
trabalho colaborativo com as disciplinas de Oferta
Complementar (8.º ano), Ciências Naturais (5.º e 8.º ano),
Físico – Química (7.º ano), Português, Tecnologias de
Informática e Comunicação (5.º, 7.º e 8.º ano), Francês e
Inglês, articulando os projetos de Educação para a Saúde,
Programa Eco escolas e Escola Azul.
Esta campanha foi realizada por várias fases, com um
conjunto diversificado de práticas e ensinamentos focados
na questão do uso eficiente da água.
O balanço final foi muito positivo e gratificante. Foi
considerada
pela
entidade
dinamizadora,
ENA,
uma excelente campanha, muito criativa, com o
envolvimento de toda a comunidade escolar, incluindo os
encarregados de educação, de onde saíram medidas para a
utilização de água de forma mais eficiente e, mas
importante, foram capazes de sensibilizar os mais jovens
desta temática que é tão importante para a nossa região,
vulnerável aos impactos das alterações climáticas,
particularmente de escassez de água e desertificação. A
nossa campanha ficou em primeiro lugar na classificação das
escolas do Concelho.
Dado o problema de pandemia que todos enfrentamos, o
evento público para entrega dos redutores de caudal e os
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espetáculos de sensibilização serão agendados assim que a
situação se regularize.

Projeto “O Mar
Começa Aqui…”
8.º E

(Parceiros: ABAE e
Câmara Municipal de
Sesimbra)

8.º A
Palestra “Gravidez
não planeada”

8.º B

4 de fevereiro

8.º D

(Parceiros Associação
de Apoio à Vida)

8.º F

Oficina formativa
Dove "Eu confiante"
para professores e
aplicação do Programa
“Eu confiante” em
turmas
(Parceiros DOVE / EPIS
Centro de Formação)

“O Mar Começa Aqui…” foi mais um desafio para a nossa
escola, aceitando o convite para a dinamização desta
Campanha em prol do Ambiente, tendo como principal
objetivo sensibilizar o aluno e mais tarde a restante
comunidade do Conselho para o facto de que tudo o que se
deita no chão mais tarde ou mais cedo termina no mar,
sendo uma grande fonte de poluição.
Esta campanha também visou a promoção de valores, na
mudança de atitudes e comportamento face ao ambiente,
de forma a preparar os jovens para o exercício de uma
cidadania consciente, dinâmica e informada, face às
problemáticas ambientais atuais.
Neste contexto, a implementação desta atividade “O Mar
Começa Aqui…” foi efetuada numa vertente de valorização
da gestão, lecionação interdisciplinar e articulada com o
currículo e beneficiando do trabalho colaborativo com as
disciplinas de Ciências Naturais, Educação Visual, Expressão
Plástica e Oferta Complementar articulando os Projetos:
Programa Eco escolas, Escola Azul e Promoção e Educação
para a Saúde.
Não foi possível concluir o projeto relativamente à pintura
da sarjeta, ficando agendando para o próximo ano letivo,
caso a situação da pandemia COVID 19 o permita.
No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e
do Projeto PES, com a participação da Diretora da
Associação do Apoio à Vida, realizou-se uma Palestra
dirigida aos alunos dos 8.º e 9.ºanos, sobre Gravidez não
Planeada, perguntas frequentes e formas de obter apoio, no
CRE.
Balanço positivo onde os alunos colocaram muitas questões.

9.º
- Professoras do AEQC
O Programa “Eu confiante” que teve como principal
em Formação: 3
objetivo a promoção da imagem corporal positiva em
contexto escolar. Este programa consistiu em sete
- Turmas:
Workshops com diversas atividades interativas.
8.º A
8.º B
8.º E
9.º A

Os alunos interagiram muito bem com a implementação do
projeto.
Em algumas turmas não foi possível terminar devido à
situação pandémica do COVID 19 e também o facto de não
ser muito prático aplicar no Ensino à Distância.
Foram já desenvolvidos dois dos sete que compõem o
Programa. Os temas abordados em cada sessão foram:
“Ideais de beleza” e “Pressões sobre a aparência”.
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Por fim, foram debatidos e visualizados vídeos sobre a sobre
o “Coronavírus” e também foi apresentado/analisado o
Plano de Contingência do Agrupamento - Coronavírus.

Turmas envolvidas:

Congresso do GISC

8.º A
8.º E
6.º A

Turmas do

Projeto “Fruta
Amiga” e legumes

Pré-Escolar e 1.º
Ciclo (EBI e Casal do
Sapo).

Programa de
escovagem e
aplicação de verniz
de fluor

Resulta de um trabalho de parceria ao longo do ano entre a
Câmara Municipal de Sesimbra, o Centro de Saúde de
Sesimbra, todas os Agrupamentos de Escolas do Concelho de
Sesimbra e a Escola.
Foram realizadas diversas reuniões de trabalho com a
equipa organizadora do Congresso. Foi definido a data, o
Slogan do Congresso e o logotipo escolhido foi da autoria de
um aluno do 8.º E da nossa escola. Os trabalhos a apresentar
no congresso já estavam definidos, no entanto o Congresso
foi cancelado devido à situação do COVID 19.
Projeto desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal
de Sesimbra. Promoção de Lanches Saudáveis.
As crianças aderiram com facilidade e interesse, envolvendo
os seus familiares neste processo.
Esta atividade deve dar continuidade no próximo ano letivo.
O Higienista visitou as salas da EBI, fez uma apresentação
onde expos a importância da higiene oral e de técnicas de
escovagem. As crianças participaram na atividade com
interesse.

Pré-escolar (EBI e
Casal do Sapo)

Tendo sido feita outra visita onde aplicou verniz de fluor,
as crianças aderiram à iniciativa com a autorização dos
encarregados de educação. No final foi feita a oferta de kits
de escovagem para todas as crianças autorizadas.
A escovagem iniciou no final de fevereiro, com alguns
constrangimentos.
No Casal do Sapo não foi possível realizar a atividade devido
às condicionantes do espaço físico.

Projeto "Com a
Postura Correta,
saúde na certa"
Campanhas de
Solidariedade

Turmas de 4.ºAno

Comunidade escolar.

Comunidade escolar;

Projeto ENA (Agência
de Energia e Ambiente
da Arrábida): Maleta
da sustentabilidade

Pré-escolar (EBI e
Casal do Sapo)
- 1.º Ciclo
- 3.º Ciclo - 8.º ano

O Projeto "Com a Postura Correta, saúde na certa" estava
previsto, mas não foi possível devido ao COVID 19.
A Escola esteve envolvida em diversas campanhas de
solidariedade.
O projeto foi implementado em algumas turmas do
Agrupamento.
Foram desenvolvidas atividades e jogos no âmbito da
sustentabilidade.
Os docentes e os alunos mostraram interesse nas atividades
desenvolvidas.
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Academia FIT ATIVO

6.ºA
6.º B

(parceria com a
Educação Física e
Desporto Escolar)

6.º D
8.º E

A Academia FIT ATIVO objetiva a promoção de estilos de
vida ativos e saudáveis nas nossas crianças e jovens. Surge
no nosso Agrupamento com o intuito de dar resposta aos
nossos alunos com obesidade, excesso de peso ou magreza
extrema, por um lado, e a todos os alunos que queiram
participar de acordo com os seus objetivos particulares, por
outro.
Os alunos inscreveram-se no projeto por iniciativa própria a
convite dos docentes e/ ou. Demonstraram empenho e
revelaram progressos em termos motores. Adquiriram
competências que não possuíam, e progressos em termos de
autonomia, iniciativa e cooperação.
As atividades da Academia FITATIVO foram suspensas no 3.º
período em virtude do Plano de Contingência Nacional de
combate ao COVID-19 e consequente suspensão das
atividades letivas presenciais.

O Gabinete de apoio – “Jovem Aparece!”
Parceria com a enfermeira do Centro de
Saúde de Sesimbra da equipa da Saúde
Escolar e com a psicóloga Andrea Ramos)

No presente ano letivo, este espaço continuou a funcionar,
uma vez por semana, à 6.ªfeira pelas 14:00 horas com a
Enfermeira Ana Rosa Gaboleiro, elemento da equipa de
Saúde Escolar, no gabinete dos Primeiros Socorros, ao lado
Reprografia tendo um contributo de articulação com a
psicóloga Andrea Ramos.
A adesão dos alunos foi significativa pelo que considera-se
muito importante a continuidade deste trabalho.
No 3.º período este espaço não funcionou presencialmente,
no entanto, a psicóloga Andrea Ramos acompanhou alguns
alunos via zoom.

Atividades desenvolvidas em articulação
com a disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento no âmbito do Ensino à
Distância

Foram desenvolvidas diversas atividades ao longo do ano em
articulação.
Importa realçar que com o Ensino à Distância muitas
atividades foram desenvolvidas na área da Saúde com a
temática de base COVID 19.

- Ação de sensibilização na prevenção de
substâncias psicoativas;
- Ações de sensibilização sobre o consumo de
álcool e bebidas estimulantes;
- Ação de sensibilização sobre Sexualidade e
métodos contracetivos;

Estavam previstas Ações de Sensibilização dinamizadas pela
equipa da Saúde Escolar, mas devido à situação pandémica
devido ao Covid 19 tiveram de ser canceladas.

- Ação de sensibilização sobre
Suporte Básico de Vida para os alunos de 9.º ano
Tabela 70: Atividades e resultados obtidos no âmbito do PES – Fonte: Relatório do PES – 2019/20
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5.8. Projeto Educação Sexual da Turma (PEST)
Em cumprimento ao estabelecido pela Lei 60/2009, de 6 de agosto regulamentada pela Portaria n.º
196-A/2010 de 9 de abril, todas as turmas de 2.º e 3.º ciclo cumpriram, na generalidade, com o previsto no
artigo 5.º da Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto. No 2.º ciclo cada turma desenvolveu as temáticas relativas à
Educação Sexual pelo menos em 6 horas e no 3.º ciclo em 12 ou mais horas distribuídas de forma equilibrada
pelos diversos períodos do ano letivo.
Os conteúdos foram desenvolvidos nas áreas curriculares respeitando a transversalidade inerente às
várias disciplinas.
Importa realçar que o trabalho desenvolvido foi mais ao nível do 1.º e 2.º período dado que no 3.º
período, em virtude do Plano de Contingência Nacional de combate ao COVID-19 e consequente suspensão
das atividades letivas presenciais. Importa realçar que o trabalho desenvolvido foi realizado sobretudo no
1.º e 2.º período dado que no 3.º período, em virtude do Plano de Contingência Nacional de combate ao
COVID-19 e consequente suspensão das aulas presenciais, as atividades práticas programadas foram
suspensas ou adiadas para o próximo ano letivo.

5.9 Projeto Eco Escolas
O Projeto Eco Escolas faz parte de um conjunto de ações a desenvolver na operacionalização do
objetivo estratégico: "Promover práticas ligadas a valores cívicos e de competências pessoais e sociais e
ambientais", incluídas no Projeto Educativo para o quadriénio 2018-2022. Nesta medida, projetaram-se um
conjunto de atividades, relacionadas com as seguintes temáticas: Alimentação saudável e sustentável;
Resíduos; Floresta; Água / Mar; Energia; Biodiversidade
As preocupações de ordem ambiental têm vindo a intensificar-se no Agrupamento e tem procurado
definir-se prioridades de ação a implementar para uma melhor sustentabilidade ao nível da vivência da
nossa escola e do Planeta Terra. Sempre que possível, tem-se procurado abordar estas temáticas,
transversalmente, incorporando-as nos vários projetos das turmas.
O confinamento decretado a partir de meados do 2.º período tornou difícil reunir as condições
necessárias para concretização muitos dos projetos, prevendo-se o retomar do investimento iniciado em
anos letivos transatos no próximo ano letivo.
Para que a implementação do Programa na Escola seja mais universal e tenha repercussões
concretas, significativas e duradouras na comunidade é essencial que sejam reequacionados alguns aspetos
estruturais:
• É crucial que cada grupo disciplinar reflita e proponha atividades para desenvolverem os vários
temas de preferência em articulação interdisciplinar, que se enquadrem no seu currículo, e que deverão
ser incluídas no PAAA e nas planificações de cada disciplina;
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• É fundamental que o Eco Escolas deixe de ser visto como mais um projeto, mas antes como um
veículo aglutinador, uma manifestação global das preocupações ambientais da comunidade.
• Deve continuar a apostar-se no desenvolvimento curricular das atividades, no envolvimento de
todos os departamentos e suas disciplinas em "projetos Eco Escolas", muitas vezes, em articulação
interdisciplinar, como previsto nos Planos de Ação Estratégica e no Plano de Melhorias.

5.10 Projeto «Escola Azul»
Integrado no conjunto de «Escolas Azuis», o Agrupamento tem desenvolvido várias atividades ligadas
à temática dos Mares e Oceanos, tendo constituído como princípios de ação os seguintes objetivos:
. Desenvolver o espírito crítico ligado às problemáticas ambientais da atualidade - poluição, uso
excessivo dos recursos naturais, sustentabilidade e energias renováveis - através da realização de pesquisas
orientadas e apresentação de resultados;
. Aplicar conhecimentos na vida ativa adquiridos pela pesquisa e observação como Cidadão do Mundo
no âmbito da defesa e proteção ambiental no âmbito marinho;
. Comunicar/divulgar ações desenvolvidas pelos alunos com base na sua participação ativa no
projeto, nomeadamente através de textos, fotografias, vídeos, sem esquecer o uso de recursos tecnológicos
digitais;
. Adotar uma cultura regenerativa, nomeadamente com ações práticas ligadas à reciclagem de
desperdícios, fomentando atitudes ligadas ao ‘desperdício zero’ e desenvolvendo uma consciência de
limitação da pegada de carbono no meio envolvente.
Com estes objetivos em vista, constituíram-se um conjunto de atividades agrupadas em vários
temas, cujo resultado foi o seguinte:
Temas/Visitas

Pré Escolar

1.º
Ciclo

Visita de estudo à Várzea
da Quinta do Conde
Dia Escola Azul

Desafio Escola Azul
Poluição de Mares e
Oceanos
Sustentabilidade de
recursos marinhos

3.º
EFA
Ciclo

1
---

Concurso de
Fotografia/vídeo
Limpeza de Praia

2.º
Ciclo

---

---

Articulação
entre Ciclos

Articulação com
parceiros
externos

Totais

1

1

3

---

---

*

1

1

5

---

---

*

1

1

5

---

---

---

1

1

1

---

---

---

1

1

1

1

1

1

3

1

1

---
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Maletas Pedagógicas da
E.N.A.

1

1

1

1

1

1

1

7

TOTAL

1

4

5

5

1

4

4

24

Tabela 71: Projeto Escola Azul 2019/2020

*Atividades canceladas devido à Covid 19.

O estudo destas temáticas e visitas efetuadas permitiram alertar os alunos para a necessidade de
preservação ambiental dos mares e oceanos, mas também em termos de sustentabilidade e de recurso a
energias renováveis não poluentes.
A articulação verificada entre ciclos no âmbito do tratamento curricular destes temas e o apoio de
parceiros estratégicos (E.N.A. - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, Aporvela, Centro de
Interpretação da Lagoa Pequena de Albufeira, Câmara Municipal de Sesimbra; Museu Marítimo de
Sesimbra), revelaram-se fundamentais para a concretização dos objetivos traçados, sendo relevante o
trabalho efetuado com base nas parcerias estabelecidas. Naturalmente, a situação ligada à Pandemia de
Covid-19 acabou por limitar algumas das iniciativas programadas, nomeadamente as que estavam
agendadas para o 3.º período de aulas: Limpeza de uma praia do concelho de Sesimbra, a visita de estudo
ao Centro de Interpretação da Lagoa de Albufeira e a visita ao Museu Marítimo de Sesimbra.
Também devido à Covid-19, a atividade programada para maio e ligada ao tema: Dia Escola Azul 19 de maio - acabou por ser substituído por um convite da Coordenação Escola Azul para participação na
atividade ligada ao tema: Desafio Escola Azul. Como resultado final, dois dos desenhos enviados à
Coordenação citada foram incluídos no filme promocional da atividade do Projeto Escola Azul de âmbito
nacional.
A aposta feita no desenvolvimento curricular das atividades foi igualmente significativo, com o
envolvimento de todos os departamentos e suas disciplinas em "projetos ligados à Escola Azul", muitas vezes
em articulação interdisciplinar.
Tudo somado, a vigência do 2.º ano deste Projeto foi muito importante para “despertar”
consciências e contribuir para educação ambiental ligada a Mares e Oceanos mais limpos.

5.11. Atividades de Enriquecimento Curricular (A.E.C.)
A organização das Atividades de Enriquecimento Curricular foi desenvolvida à luz de um conjunto
de princípios que resultam da forma como a EDUGEP encara a educação e da experiência que tem
desenvolvimento dessas atividades. Como princípios que enquadram essa atividade, apresentam-se os
seguintes:
• Organizar as Atividades de Enriquecimento Curricular, respeitando de forma inequívoca os
Projetos Educativos e Curriculares das escolas em que foram implementadas;
• Contribuir para as finalidades educativas definidas por cada agrupamento;
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• Aplicar um sistema de gestão de presenças, em articulação com as escolas, que assegure
substituições adequadas e atempadas, sempre que possível, que possibilite a continuidade das atividades
educativas com o mínimo de interrupções;
• Acompanhar de perto a implementação das atividades em cada escola;
• Acompanhar os docentes que lecionam as Atividades de Enriquecimento Curricular;
• Prestar um serviço às Escolas e aos Alunos, facilitando as aprendizagens dos alunos e contribuindo
para a sua Educação Integral;
• Assumir de forma clara que as AEC são atividades das escolas.
Nessa perspetiva, as atividades que decorrem em cada escola têm um propósito educativo e, apesar
de serem de enriquecimento curricular, não podem deixar de contribuir para as finalidades educativas
definidas por cada agrupamento, devendo ser referido que, pela primeira vez, o Agrupamento de Escolas
da Quinta do Conde beneficia de um Projeto AEC que até aqui não existia.
Em teremos de Avaliação, deve-se considerar que, no modelo organizativo das atividades de
enriquecimento curricular, existem diferentes papeis que cada um dos atores deve desempenhar. O papel
da entidade promotora não é apenas o de permitir o fluxo financeiro a partir da DGEstE, mas deve ter um
papel ativo na promoção das atividades junto da comunidade escolar, com qualidade, cumprindo com as
suas obrigações processuais, não deixando de fazer uma avaliação séria e contribuindo construtivamente
para a melhoria das atividades. Não foi isso que aconteceu neste caso, tendo sido criados constrangimentos,
a nosso ver desnecessários. Podemos referir o atraso no envio da documentação à DGEstE, o atraso na
transferência das tranches recebidas da DGEstE, a comunicação à DGEstE do número de alunos sem articular
com a Direção, falhas na comunicação, especificamente sempre que se pedia opinião em relação a questões
necessárias para a tomada de decisões, a intolerância relativamente à mínima falha e ainda uma atitude
de policiamento (e não de avaliação construtiva) na procura de defeitos no trabalho realizado. Este
procedimento contrastou significativamente com o da Associação de Pais do Casal do Sapo, a qual teve
sempre uma atitude de crítica construtiva e colaborou ativamente em prol da melhoria das Atividades,
sendo um parceiro na verdadeira aceção da palavra.

Atividades Desenvolvidas a Distância:
As AEC#emCasa foi um projeto dirigido ao 1.º ciclo sendo divulgado a todos os alunos das duas
escolas do Agrupamento. Este projeto consistiu na implementação das atividades de enriquecimento
curricular à distância, organizadas em duas componentes autónomas; o website e as videoaulas,
interligadas, mas autónomas e que podem ser frequentadas conjuntamente ou de forma independente.
Foram constituídos dois grupos: um de 1.º e 2.ºanos (16 da Escola Básica Integrada da Quinta do
Conde e 1 da Escola Básica do Casal do Sapo) e outro de 3.º e 4.º ano 13 alunos de 3.º e 4.º ano (11 da
Escola Básica Integrada da Quinta do Conde e 2 da Escola Básica do Casal do Sapo). Para o 1.º e 2.º ano as
atividades incluíram animação do livro e da leitura, atividade física e desportiva, atividades lúdico
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expressivas, brincadeirologia e inglês. Para o 3.º e 4.º ano as atividades foram animação do livro e da
leitura, atividade física e desportiva, atividades lúdico expressivas, brincadeirologia e programação. O
número de videoaulas lecionadas foram 80, com 723 visualizações.

Atividades desenvolvidas – 1.º e 2.ºperíodos de aulas
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5.12. Ação Social Escolar (A.S.E.)
Nível
de
Ensino
Préescolar
1.º
Ciclo
2.º
Ciclo
3.º
Ciclo

Escalão
A

Escalão
B

Escalão
C

Total de Alunos

2017/18 2018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20

18

2

6

7

3

11

0

0

0

25

5

17

57

60

44

27

30

27

0

0

1

84

90

72

63

47

37

27

25

23

6

6

1

96

78

61

88

86

63

40

49

52

8

7

5

136

142

120

341

315

270

Total
Tabela 72: A.S.E. – Alunos Bonificados 2017/2020 - Fonte: ASE

No último ano letivo, verifica-se que o número de alunos carenciados diminuiu em relação a
2018/2019 (menos 45 alunos), numa tendência que se verifica desde 2015. Notamos ainda que o número
mais elevado de alunos se concentra no 3.º Ciclo.
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5.13. Projeto Português Língua Não Materna (P.L.N.M.)
No decorrer do ano letivo de 2019/2020, dezasseis alunos, oriundos de vários países e continentes,
foram abrangidos pelo Projeto de PLNM, conforme tabelas seguintes:

Tabela 73: Alunos PLNM do 1.º ciclo 2018/2020 - Fonte: Relatório do projeto PLNM

Tabela 74: Alunos PLNM 2.º e 3.º ciclos 2018/2020 - Fonte: Relatório do projeto PLNM
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Avaliações Diagnósticas (Reposicionamento de Nível de Proficiência; Atualizações)
- No 1.º período, foram avaliados quatro alunos dos 2.º e 3.º ciclos oriundos do estrangeiro:
Venezuela, França e Inglaterra.
- Quanto aos alunos do 1.º ciclo, a coordenadora de PLNM foi informada, em meados do 2.º período,
do ingresso de um aluno oriundo do estrangeiro, Inglaterra. No entanto, a situação atual do Covid e a
implementação do ensino à distância impediu a avaliação diagnóstica do aluno. A mesma far-se-á, caso seja
possível, no início do próximo ano letivo.
- No final do ano letivo, os alunos foram reposicionados, mediante transição e aproveitamento na
disciplina de português, de acordo com os documentos orientadores de PLNM, tal não se verificava, com
alguns alunos, desde do ingresso dos mesmos no projeto de PLNM. Alguns alunos mantiveram-se no mesmo
nível de proficiência pelo facto de não terem apresentado um aproveitamento satisfatório na disciplina de
Português ou por terem ingressado no projeto de PLNM no decorrer deste ano letivo.
- Ao longo do ano letivo, alguns alunos foram retirados do apoio de PLNM, por apresentarem uma
efetiva falta de assiduidade ou por não autorização do encarregado de educação. Foram feitas todas as
diligências junto dos respetivos Diretores de Turma, dos alunos e dos encarregados de educação (via DT) a
fim de alertá-los para o incumprimento de dever de assiduidade e subsequentes consequências.

Recursos Humanos
- Para apoiar os alunos de PLNM de 2.º e 3.º Ciclo, o Projeto contou com a colaboração de quatro
professoras, para além da Coordenadora do PLNM, todas professoras do Departamento de Línguas. Para
além de apoiarem os alunos, as professoras de PLNM, sob a orientação da Coordenadora de PLNM e do
Departamento de Línguas, tiveram de produzir os diversos materiais referentes às provas de equivalência
à frequência destinadas a alunos de PLNM do 1.º, 2.º e do 3.º Ciclo (Informação-Prova, Provas: componentes
escrita e oral e Critérios e Grelhas de classificação).
- Todos os alunos sinalizados, nos 2.º e 3.º ciclos, beneficiaram de 45 minutos semanais de reforço
a PLNM.

Fragilidades / Pontos a melhorar
Escassez de tempo disponível para um acompanhamento mais eficaz e individualizado no que
concerne a evolução dos alunos e acompanhamento/apoio às docentes de PLNM;
Dificuldades de comunicação com as docentes do 1.º ciclo, por falta de feedback, o que não se
verificou com a maioria das DT do 2.º e 3.º ciclo. Era feita uma averiguação periódica junto dos Diretores
de Turma dos alunos que integraram o Projeto de PLNM este ano letivo;
Formação de grupos etários muito distintos (5.º - CEF/6.º- 8.º), podendo ser um fator inibidor para
os mais jovens;
Certificação creditada de todas as docentes que integram o Projeto de PLNM;
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Aquisição de materiais didáticos, inclusive “manuais escolares”, para todos os níveis de proficiência.
A Biblioteca Escolar do Agrupamento possui vários recursos para o nível de iniciais (A1 e A2), mas quase
nenhuns para o nível intermédio (B), algo a ser alvo de atenção a nível da respetiva requisição bibliográfica
numa Relação de Necessidades.

5.14. Quadros de Mérito e Valor e de Valor Desportivo
Quadros de Mérito e Valor
Ciclo

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Variação

1.º Ciclo

93

111

112

+ 19

2.º Ciclo

25

62

51

+ 26

3.º Ciclo

35

35

46

+11

Total

155

208

209

+ 54

Tabela 75: Quadro de Mérito e Valor 2016/19 – Fonte: Contrato de Autonomia 2019/20

Valor Desportivo
Ciclo

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1.º Ciclo

20

5

0

- 20

2.º Ciclo

8

18

1

-7

3.º Ciclo

12

11

4

-8

Total

40

34

Variação

5

-35

Tabela 76: Quadro de Valor Desportivo - Fonte: Contrato de Autonomia 2019/20

Nos Quadros de Mérito e Valor, salienta-se a variação francamente positiva em todos os ciclos, com
maior destaque para o 1.º e 2.º ciclo. Relativamente ao Quadro de Valor Desportivo observa-se uma variação
negativa em todos os ciclos uma vez que uma parte significativa das competições desportivas foi cancelada
devido à Covid-19.

5.15 Desporto Escolar
O Desporto Escolar tem como objetivo promover as atividades no interior da comunidade escolar,
bem como a interatividade com o meio circundante, devendo ser encarado como um instrumento Educativo,
assumindo o valor e importância no combate ao insucesso e abandono escolar, na inclusão e igualdade de
oportunidades, de benefício para a saúde, para a formação cívica e para o desenvolvimento equilibrado dos
nossos alunos.
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Nesta base, o Clube de Desporto Escolar no ano letivo de 2019/20, foi constituído pelos onze
Grupos/Equipa que se seguem:
MODALIDADE

ESCALÃO

GÉNERO

PROFESSOR RESPONSÁVEL

AE- CL

Basquetebol

Infantis B

Masc.

Nuno Murteira

3

Basquetebol

Iniciados

Masc.

Nuno Murteira

3

Boccia

Vários

Misto

Célia Louzeiro Silva

3

ARE

Vários

Misto

Célia Louzeiro Silva

3

Desportos Gímnicos – Ginástica Grupo A

Vários

Misto

Ana Cristina Loução

3

Desportos Gímnicos – Ginástica Grupo B

Vários

Misto

Ana Cristina Loução

3

Golfe

Vários

Misto

Pedro Santos

3

Ténis de Mesa

Vários

Misto

Alexandra Periquito

3

Ténis de Mesa

Iniciados

Misto

Alexandra Periquito

3

Voleibol

Infantis A

Masc.

Teresa Pereira

3

Xadrez

Vários

Misto

Francisco Nunes

3

6 EF + 1 (Grupo 530)

33

11 Grupos/Equipa
Tabela 77: Equipas do Desporto Escolar Fonte: Desporto Escolar

Número de inscrições no CDE e no CAD e número de atividades em que estiveram envolvidos
Houve um total de 300 inscrições, com 258 alunos praticantes e 62 juízes-árbitros (respeitando o
normativo do Programa Nacional do Desporto Escolar, que determina que alunos praticantes podem
acumular a função de Juiz-Árbitro, desde que não no escalão em que competem), distribuídas pelos 11
Grupos/Equipa do Desporto Escolar e 47 inscrições pelos 4 Clubes.
Deste total de alunos praticantes, 198 foram rapazes (175 no DE e 23 nos Clubes), o que corresponde
a 58.3% no Desporto Escolar e 48.9% nos Clubes e 125 raparigas (101 no DE e 24 nos Clubes), o que
corresponde a 33.7% no Desporto Escolar e 51.1% nos Clubes, a que acrescem 62 alunos (41 rapazes e 21
raparigas), o que corresponde a 20.7%, que cumpriram funções de Juiz-Árbitro. Verificou-se ainda que os
Grupos/Equipa do nosso Agrupamento apresentam inscrições acima de 18 alunos, número mínimo exigido
pelas instâncias superiores.
Os alunos participaram em 30 atividades ao longo do ano letivo, das quais 27 dizem respeito aos
Grupo/Equipa do Desporto Escolar e às suas participações nos respetivos quadros competitivos e três
correspondem à participação no Corta Mato Escolar - Fase Concelhia, Corta Mato - Fase Distrital e Mega
Sprinter - Fase Distrital.
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De referir as circunstâncias relacionadas com a implementação do Plano de Contingência de
combate à COVID-19, que determinou a suspensão das atividades letivas presenciais, a suspensão de todas
as atividades do Desporto Escolar e consequente suspensão dos Quadros Competitivos do Desporto Escolar,
a partir do dia 13 março 2020.

Total Praticantes por Modalidade - 258 alunos: 35.1% da população discente EBIQC do 3.º ano ao 9.º ano.
Gráfico 97: Total Praticantes por Modalidade - Fonte: Desporto Escolar 2019/20

Praticantes por género - 258 alunos: Masculino – 175 (58.3%); Feminino – 101 (33.7%).
Gráfico 98: Praticantes por género - Fonte: Desporto Escolar 2019/20
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Gráfico 99: Evolução número de Praticantes - Fonte: Desporto Escolar 2019/20

Total 47 alunos inscritos: 17,4% da população discente EBIQC do 1.º ao 4.º ano
Gráfico 100: Clubes - Fonte: Desporto Escolar 2019/20
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Masculino 23 (48,9%) Feminino 24 (51,1%)
Gráfico 101: Clubes: inscrições por género - Fonte: Desporto Escolar 2019/20

Gráfico 102: Evolução dos Clubes: inscrições por género - Fonte: Desporto Escolar 2019/20 (Até 2017/18 Clubes+ AEC)

Consideramos que o Balanço das atividades desenvolvidas pelo CDE, quer a nível interno quer a nível
externo, ficou indelevelmente marcado pelas circunstâncias relativas à implementação do Plano de
Contingência de combate à COVID-19 e consequente suspensão das atividades letivas presenciais, a partir
do dia 13 março 2020.
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Quanto à ATIVIDADE INTERNA referida no PAAA, podemos afirmar que todas as atividades previstas
até 13 março 2020 foram realizadas. Relativamente à ATIVIDADE EXTERNA, o Clube de Desporto Escolar foi
constituído por 11 Grupos/Equipa.
O Balanço foi muito positivo, pese todas as circunstâncias anteriormente referidas, tendo em conta
a correta e cordial participação dos vários Grupos/Equipa nos respetivos quadros competitivos, entretanto
realizados, mas não finalizados.

6. Divulgação da Informação
Divulgação e Comunicação da Informação
Projeto Educativo
Divulgação:
Plano Anual de Atividades do Agrupamento

. Página da Escola www.ebi.aeqc.net/
. Suporte papel (Disponível para consulta no CRE; Sala de

Regulamento Interno

Professores; Secretaria e EB1/JI Casal do Sapo)
. Reunião com Encarregados de Educação

Projeto Curricular do Agrupamento

Tabela 78: Meios informáticos de divulgação de informação. Fonte: Direção do Agrupamento 2019/20

Neste ano letivo, de acordo com a informação registada na tabela podemos verificar que a
divulgação/comunicação é efetuada de forma gradual de modo “a chegar” a toda a Comunidade Educativa.
Os documentos estruturantes foram reformulados e atualizados de forma a incluírem as alterações
legislativas. A página do Agrupamento foi atualizada com outros documentos, para além do Projeto
Curricular do Agrupamento, Relatório da Execução do Plano de Melhorias e do Relatório da Avaliação do
Contrato de Autonomia, sem esquecer as indicações da D.G,S. relativas à Covid 19.
Todos estes documentos estão disponíveis para consulta no site oficial do Agrupamento.

146

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
6.1 Utilização dos meios informáticos
Meios informáticos de divulgação/informação 2019/2020 (de 01/09/2019 a 31/08/2020)

Nota Importante:
Publicações na
(nova)
Página da Escola

A nova página da escola foi criada em dezembro de 2018.
- Divulgação de informações variadas: ementas, horários, calendários, legislação, avisos e
informações, reuniões, matrículas, concursos, documentos vários (PE, PAAA, PAEP, RI…;
- Divulgação de Projetos desenvolvidos na Escola;
- Convite para a Comunidades Educativa;
- Divulgação de atividades a realizar;

---

- Notícias de atividades realizadas;
- Divulgação de parcerias: APEBIC, Associação de Pais do Casal do Sapo, CMS, Junta de Freguesia
da QC, Centro Comunitário, Cercizimbra, Caso Notável, Centros de Formação…;
- Link para outras páginas: biblioteca, Erasmus…;

setembro 2019

- Links no âmbito do “Estamos On” (Plano de Contingência Versão 1 e versão 2, Plano Estratégico

a

para a Docência, Plano E@D do AEQC, Biblioteca Escolar no Plano E@D, #EstudoEmCasa;
Escola/Família no Plano E@D – Tutoriais; #AECEmCasa do AEQC…);

agosto
2020

- Foram publicados cerca de 120 artigos (notícias e cartazes);
- Foram publicados cerca de 75 documentos, avisos, informações, links de interesse…;
O número de acessos não foi contabilizado.

Publicações:
Facebook
Agrupamento de
Escolas da Quinta
do Conde

- Informações variadas (avisos, comunicações…);
- Link para a Página da Escola de modo a facilitar a consulta de informação;
- Convite para a Comunidade;
- Divulgação de atividades a realizar;
- Notícias de atividades realizadas;
- Divulgação de Projetos desenvolvidos na Escola;
- Divulgação de formações;
- Vídeos.

Facebook
setembro 2019
a
agosto
2020

- Contam-se 1693 seguidores (professores, alunos, encarregados de educação e comunidade
educativa), mais 819 que no ano letivo anterior.
- Foram feitas cerca de 250 publicações (avisos, informações, links, cartazes, notícias, vídeos…);
- Alcance geral das publicações: 216 523 alcances;
- Interações na página: 37 112 interações.

Tabela 79: Meios informáticos de divulgação de informação. Fonte: Direção do Agrupamento 2019/20

A página eletrónica do Agrupamento foi alvo de uma reestruturação, tendo começado a funcionar em
dezembro de 2018. Os dados obtidos permitem desde já concluir que desempenhou o seu papel de informação
no âmbito da divulgação das atividades realizadas e de projetos em curso, notícias, convites e publicações de
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interesse escolar. As interações estabelecidas com a comunidade educativa foram significativas e todos os dados
estatísticos obtidos deverão ser comparados com os anos letivos seguintes.

7. Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAAA)
7.1 Balanço 2018/2019

Gráfico 103: Concretização das atividades – Fonte: Relatório das PAAA – Anual - 2019/20.

Avaliando globalmente as 148 atividades propostas, podemos dizer que, na maioria, as que estavam
previstas para efetivação durante o 1.º ou 2.º período de aulas, foram cumpridas com sucesso. No 3.º período e
com as condicionantes ligadas à Pandemia de Covid 19, apenas se realizaram 18, enquanto 21 foram parcialmente
realizadas e 26 acabaram por ser canceladas. Em termos anuais, registaram-se 52 atividades propostas que não
se realizaram
As Atividades programadas que foram canceladas e não se enquadram na situação de Covid 19 do 3.º
período de aulas, foram justificadas devido a:
- Incompatibilidades de marcação de datas entre o Agrupamento e a agenda das entidades envolvidas;
- Condições climatéricas adversas;
- Falta de empenho e responsabilidade de alguns grupos de alunos.
O balanço de avaliação realizado concluiu que os alunos participaram com empenho nas diversas
atividades apresentadas, demonstrando forte adesão e espírito cívico. Também a comunidade educativa
colaborou de forma ativa, revelando um real interesse nas mesmas. Registe-se que, das 148 atividades propostas,
cerca de 105 foram articuladas com diferentes entidades, grupos disciplinares e/ou ciclos de escolaridade.
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Tendo em atenção as atividades propostas e efetivamente realizadas, sobretudo até ao final do 2.º
período de aulas, é possível concluir ainda o seguinte:
- A Comunidade Educativa colaborou de forma ativa, revelando interesse nas mesmas;
- Vários departamentos curriculares realizaram um conjunto alargado de atividades ao longo do ano
letivo;
- As parcerias com as diversas entidades registadas nas tabelas foram diversificadas, continuando a haver
um bom envolvimento este ano à semelhança do ano anterior;
- As atividades que registam uma maior diferença entre os alunos propostos e os que participaram
efetivamente são as Visitas de Estudo;
- A Biblioteca Escolar colaborou na apresentação de trabalhos dos vários Departamentos (Ciências Sociais
e Humanas, Línguas, Ciências Experimentais, Expressões, etc.), promovendo o seu espaço ou colaborando, em
âmbito curricular, em ambiente disciplinar ou em apoio a atividades pedagógicas (Colóquios, Exposições, Visitas
de escritores/ilustradores, Visitas de Estudo, Concursos de Leitura, Projetos/Clubes …);
- Nota-se ainda um número significativo de atividades realizadas por vários Departamentos Curriculares,
as quais promoveram o desenvolvimento de atitudes em defesa do ambiente, do património, da leitura, da saúde,
da arte, as quais proporcionaram uma boa interação e envolvimento entre os alunos;
- Na sua maioria, estas atividades continuarão a ser promovidas/realizadas no próximo ano letivo. Para
outras, serão introduzidas algumas alterações, tendo em atenção os resultados obtidos, sendo igualmente,
realizadas;
- Houve várias atividades realizadas por dois ou mais departamentos disciplinares em articulação,
nomeadamente visitas de estudo, colóquios, exposições e a festa final de ano letivo, onde mais Departamentos
deram o seu contributo;
- No âmbito da Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo continua a notar-se o envolvimento dos Encarregados
de Educação nas atividades desenvolvidas.
- As parcerias com as diversas entidades registadas nas tabelas foram diversificadas, continuando a haver
um bom envolvimento este ano à semelhança do ano letivo anterior.
No geral, as atividades desenvolvidas no Agrupamento estiveram em sintonia com as orientações
emanadas de Equipa de Autoavaliação do AEQC, do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral, nomeadamente,
estando direcionadas e adequadas a grupos de alunos específicos, visando obter melhores resultados académicos
e visando a ocupação dos tempos escolares não letivos de uma forma produtiva.
Refira-se que a Proposta de Orçamento inicial foi de 50.713€, do qual resultou uma Despesa Paga de
15.518€, verificando-se um significativo diferencial no valor de 35.195€. Este diferencial elevado relaciona-se
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com o facto de terem sido canceladas algumas Visitas de Estudo com orçamentos significativos devido à Covid
19 e também a atividades programadas no âmbito do desporto Escolar, as quais foram canceladas devido ao
mesmo motivo.

7.2 Parcerias/Entidades
Ao longo do ano letivo foram estabelecidas várias parcerias com diversas entidades, resultando num
conjunto de atividades pedagógicas de grande significado e representatividade no campo curricular,
nomeadamente:

Parceria

Projeto

Centro de Saúde – Quinta do Conde

PEST; PES; Projeto SOBE de Higiene Oral.

R.B.E./P.N.L.

Concurso Nacional de Leitura.

Eco Escolas

Parque da Várzea – Qª do Conde

Biblioteca Municipal de Sesimbra

C.C.L. - Concurso Concelhio de Leitura.

Assembleia Municipal de Sesimbra

Projeto: “Assembleia Municipal de Jovens” e Concurso: “As
Cores da Cidadania”.

Câmara Municipal de Sesimbra

Apoio e acompanhamento na implementação de vários Projetos
Educativos no e do Agrupamento.

Área Educativa de Museus/Palácios

Apoio pedagógico e informativo a Visitas de Estudo.

Editoras

Disponibilização de atividades culturais ligadas ao livro e à
leitura.

APEBIC

Apoio na realização de atividades escolares.

APORVELA / C. M. de Sesimbra

Projeto Escola Azul

E.N.A. – Agência de Energia e
Ambiente

Maletas Pedagógicas digitais ligadas ao tema: Arrábida Serra e
Mar.

I.P.M.A. - Instituto Português do
Mar e da Atmosfera

Projeto: CoastWatch.

Universidade Sénior – Quinta do
Conde

Atividade cultural desenvolvida no âmbito da inserção da escola
na Comunidade Educativa.

Cercizimbra;
ELI – Equipa local de intervenção
precoce;

Protocolo para os apoios a nível de Psicologia, Terapia da Fala e
Terapia Ocupacional – 1.º, 2.º e 3.º ciclo.
Participação na avaliação e acompanhamento de crianças da
educação pré-escolar no âmbito do Decreto-Lei 54/2018.

Empresas da comunidade

Estágios CEF e PIT.

Tabela 80: Parcerias estabelecidas nos diversos Projetos 2019/20

No geral, todas estas parcerias permitiram o desenvolvimento de atividades pedagógicas ligadas ao
âmbito curricular, favorecendo as aprendizagens, a defesa e preservação do património ambiental e
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histórico, sem esquecer a vertente cívica e de cidadania ligada a estes projetos. Naturalmente, a Pandemia
ligada à Covid 19 acabou por limitar algumas destas parcerias, sobretudo com base nas atividades que
estavam programadas para o 3.º período de aulas.

8. Biblioteca Escolar (B.E.)
Apresentam-se as frequências de alunos, empréstimos domiciliares e requisição deste espaço para
trabalhos de pesquisa com os professores, além das ações desenvolvidas no âmbito da participação da BE
no Plano de E@D.
Média diária 2018/2019

Média diária 2019/2020

1.º Período

160 Alunos por dia x 5 dias =
800/semana

165 Alunos por dia x 5 dias = 825/semana

2.º Período

195 Alunos por dia x 5 dias =
975/semana

190 Alunos por dia x 5 dias = 950/semana

3.º Período

160 Alunos por dia x 5 dias =
800/semana

. Não foi possível efetuar registos comparáveis devido à
Pandemia Covid 19

171 alunos/dia

177 alunos/dia até ao 2.º período de aulas

Total

Tabela 81: Frequência diária na BE/CRE 2018/2020

1.º Ciclo

Totais 2018/2019

Totais 2019/2020

Variação

1.º Período

286

302

+16

2.º Período

411

423

+ 12

3.º Período

137

. Não foi possível efetuar registos devido à
Pandemia Covid 19

______

Total

834

725

___

Tabela 82: Empréstimos Livros - 1.º Ciclo - 2018/2020

2.º/
3.º Ciclos

2.º Ciclo

3.º Ciclo

2018/19

2018/19

1.º Período

135

2.º Período

Total

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Total

2018/19

2019/20

2019/20

2019/20

122

263

141

114

255

278

195

473

288

174

462

3.º Período

112

98

210

-----

------

Totais

525

415

940

429

288

Não foi possível efetuar
registos devido à Pandemia Covid 19

717

Tabela 83: Empréstimos Livros - 2.º e 3.º Ciclos - 2018/2020
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Requisição do espaço

Totais 2018/2019

Totais 2019/2020

1.º Período

159 x 37 docentes

161 x 39 docentes

2.º Período

228 x 40 docentes

198 x 39 docentes

3.º Período

93 x 25 docentes

Não foi possível efetuar registos
devido à Pandemia Covid 19

480 Requisições

359 Requisições

102 Docentes

78 Docentes

Total acumulado

Tabela 84: Requisição do espaço da BE - 2018/2020

Projeto Conto na Hora – Plano de E@D - Youtube Vídeos

Título

Visionamentos

https://www.youtube.com/watch?v=BpdwUtAlZo4

Os Conselheiros do Califa e outras…

120

https://youtu.be/4XcE-t5AmDg

Aquela nuvem e as outras

72

https://www.youtube.com/watch?v=Qxnc0A7QY-Q

Flor vai ver o Mar

412

https://www.youtube.com/watch?v=7J7Vv-9qEww

História de Pedrito Coelho

104

https://www.youtube.com/watch?v=qhl94jBbMNs

Livro da Tila

184

https://www.youtube.com/watch?v=puMRUgIJG3E&t=51s

Aventuras do caracol Tobias

75

https://www.youtube.com/watch?v=S_S8JMxM_Lk

Lenga-lengas

27

https://www.youtube.com/watch?v=9B1L9CCAhCY

Novas aventuras do caracol Tobias

34

Total

8 Vídeos (10 histórias)

1.028

Tabela 85: Conto na Hora Plano E@D da BE

Até ao final do segundo período de aulas, altura em que a Comunidade Educativa entrou em
confinamento devido às consequências da Pandemia Covid 19, a presença dos alunos no espaço da B.E.
manteve-se estável (tal como a população escolar), não existindo muita variação face aos quantitativos
anteriores. As presenças observadas estão igualmente de acordo com a requisição da Biblioteca pelos
docentes até ao final do segundo período de aulas.
No campo da requisição do espaço da B.E., os dados estatísticos recolhidos permitem observar uma
ligeira quebra no número de requisições efetuadas pelos docentes do espaço/recursos da biblioteca,
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especialmente no 2.º período de aulas. No geral, a ocupação deste espaço registou uma ligeira diminuição
face ao verificado no ano letivo anterior, sendo o facto explicado pela diminuição de trabalhos realizados
na B.E.
Com o encerramento das escolas deste Agrupamento, a Coordenação da B.E. seguindo as
recomendações da Rede de Bibliotecas Escolares (R.B.E.) elaborou o seu E@D e com base no site da B.E. e
na plataforma Classroom entretanto criada, continuou a desenvolver o seu trabalho com a Comunidade
Escolar. Assim, foi possível continuar o projeto Conto na Hora em colaboração com os docentes da Educação
Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, não só em relação às leituras curriculares, mas também na proposta de exercícios
de natureza pedagógica sobre as obras lidas. No total, foi possível alcançar as 1.028 visualizações. Foram
igualmente disponibilizados vários recursos educativos em formato digital para acompanhamento das
emissões relativas ao #EstudoemCasa, tal como constam no site da Biblioteca.
Portanto, a B.E. ao longo do 1.º e 2.º período e mesmo com a situação de ensino a distância, cumpriu
os seus objetivos como entidade educativa ao criar, promover e disponibilizar os seus recursos pedagógicos
à inteira Comunidade Escolar.

9. Oferta Complementar (OC)
Anos

Alunos

1.º/2.º

89/86

- Gestão Emocional.

3.º/4.º

93/80

- Programação.

5.º

113

6.º

118

7.º

110

8.º

122

9.º

121

Temas

Oficina de comunicação:
Escrita, leitura, comunicação, articulação com os CTA e DAC.
Temas desenvolvidos:
- Educação para a saúde: As Drogas; A Puberdade;
- Alimentação saudável e a atividade física;
- Sustentabilidade ambiental.
Temas desenvolvidos:
- Português e Matemática: articulação curricular.
Temas desenvolvidos:
- Educação para a saúde: perigos do alcoolismo;
- Relações afetivas: “Violência no Namoro e Violência na Escola”; “Igualdade de
género”;
- Alimentação saudável: distúrbios alimentares e a atividade física;
- Sustentabilidade ambiental;
- Educação Ambiental
– Programa Eco Escolas e Escola Azul.
Temas desenvolvidos:
- “1.º Socorros e S.B.V. – Suporte Básico de Vida”;

Tabela 86: Oferta Complementar 2019/2020
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Podemos verificar, pela leitura da tabela, que o AEQC tem dado prioridade a temas que são atuais ou
do interesse dos alunos. Foram assim desenvolvidos projetos ligados à Sustentabilidade, Suporte Básico de
Vida, Alimentação Saudável, entre outros, diversificando a natureza dos trabalhos realizados no
Agrupamento.

10. E.P.A.A. – Espaço de Partilha e de Apoio Afetivo
O gabinete do EPAA iniciou o seu funcionamento no início do mês de novembro e contou com nove
elementos, distribuídos por diversos tempos do horário letivo. O funcionamento deste organismo decorreu
de forma experimental, uma vez que foram alterados documentos e práticas do ano anterior. De um modo
geral a equipa teve uma boa articulação, tendo-se notado maior coesão e uniformidade de procedimentos
a partir do momento em que obtivemos o gabinete. Esse fator acabou por resultar numa maior coesão da
equipa e consequente organização mais facilitada.

Ações desenvolvidas
As ações que deram maior visibilidade e impulsionaram a atividade deste gabinete envolveram a
intervenção na reunião de Diretores de Turma no final do 1.º Período e a ação consertada entre o EPAA, o
EPIS e a Direção junto das turmas de 5.º ano. Este envolvimento com a comunidade escolar foi fundamental
para que a escola pudesse entender e integrar o EPAA no seu seio, usando esta nova valência da nossa
escola, em proveito da estabilidade emocional de toda a comunidade.
Também a sensibilização das professoras do 1,º Ciclo para a importância da sinalização de
comportamentos desajustados foi fundamental! Esta ação permitiu não só dar a conhecer aos alunos mais
novos, outros espaços dentro da própria escola como fazê-los sentir que a aprendizagem é verdadeiramente
integrada e que os professores do 2.º e 3.º ciclo também fazem parte ativa das suas aprendizagens.
A articulação de normas, comportamentos e regras foi também objeto de conversa e reflexão no sentido
em que o EPAA, ao harmonizar os procedimentos, (sem distinção entre ciclos) fez com que estes fossem
implicitamente adotados em toda a escola, passando a existir uma uniformidade maior, tal como o sentido
de pertença a esta família escolar.

Propostas/ ideias a desenvolver
Neste campo, seria bom alargar a equipa e o tempo disponível para os procedimentos, uma vez que os
encarregados de educação deveriam ter um papel mais ativo neste gabinete. Fosse com o contacto direto
com o encarregado de educação pelo membro do EPAA assim que um aluno se ausenta da sala de aula;
fosse com a presença mais assídua do encarregado de educação na escola, para reunir com um membro do
EPAA e o Diretor de Turma em casos mais problemáticos, onde um acompanhamento obrigatório (durante
um determinado período de tempo), poderiam prevenir futuras situações.
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É fundamental haver igualmente uma apresentação da equipa a toda a comunidade escolar com a
identificação da mesma, por fotografia de grupo, na porta da sala do gabinete e o horário a ser distribuído
por todos os professores e alunos. Desta forma, uma das missões mais importantes (a preventiva de
comportamentos) teria mais sucesso e maior adesão por parte dos alunos.

Análise de resultados
Será importante salientar que o aumento de participações no 2.º período se deve ao facto do EPAA ter
tido apenas um mês e meio de atuação no 1.º período, pois começou em novembro.
A divulgação e o assumir de procedimentos também se tornou muito mais claro no 2º período pelo que,
não consideramos ter havido um recrudescimento de casos e sim uma maior uniformidade de critérios ao
nível da comunidade escolar, para além do início da sua operacionalização, pois até então este modelo de
trabalho não era realizado.
É importante referir que a existência deste projeto visa perceber e incentivar a uma ação mais
personalizada, tanto com os alunos, como pais e professores; mais do que a ação disciplinar é importante
incentivar a uma ação pedagógica e sobretudo perceber o que origina tais comportamentos e em que
situações. Tudo isso permitiu-nos também obter os dados que se apresentam e que antes não existiam:

Ciclo

TURMA

1.º Período
Situação ocorrida/nº de vezes

Medidas

. Desobedeceu a uma diretiva do(/a)
professor(a)/assistente ou regra do
Regulamento Interno. -> 1 Situação

1.º

3.º A – 1
ocorrência

5.º B – 1
ocorrência
2.º

6.º E – 2
ocorrências

. Interrompeu a aula com conversas
inoportunas ou outras formas de ruído.
-> 1 Situação
. Utilizou vocabulário grosseiro e/ou
provocatório com o(/a) -> 1 situação
professor(a)/assistente ou colegas.
. Agrediu física e verbalmente colegas
ou respondeu de igual forma a essa
agressão. -> 1 Situação
. Desobedeceu a uma diretiva do(/a)
professor(a)/assistente ou regra do
Regulamento Interno. -> 1 Situação
. Utilizou vocabulário grosseiro e/ou
provocatório com o(/a)
professor(a)/assistente ou colegas. ->
1 Situação
. Agrediu física e verbalmente colegas
ou respondeu de igual forma a essa
agressão. -> 2 Situações

- Comunicação ao Encarregado de
Educação -> 1 situação
- Repreensão -> 1 situação
. Comunicação à Direção -> 1 situação

. Repreensão.
. Repreensão e comunicação ao D.T. e/ou
ao E.E.
. Ordem de saída de sala de aula e
encaminhamento para S.E. ou outro(s)
espaço(s) com marcação de falta
disciplinar.
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8.º A – 1
ocorrência
8.º B – 2
ocorrências
8.º E – 1
ocorrência
3.º

-------------9.º A - 11
ocorrências
9.º B – 2
ocorrências
CEF – 9
ocorrências

. Desobedeceu a uma diretiva do(/a)
professor(a)/assistente ou regra do
Regulamento Interno. -> 13
Situações.
. Interrompeu a aula com conversas
inoportunas ou outras formas de
ruído. -> 25 Situações
.Utilizou vocabulário grosseiro e/ou
provocatório com o(/a)
professor(a)/assistente ou colegas.
-> 11 Situações
. Agrediu fisicamente/verbalmente
colegas ou respondeu de igual forma a
essa agressão. -> 8 Situações
. Apropriou-se indevidamente do
material/objetos dos colegas. -> 1
Situação
Sujou ou danificou intencionalmente
material/equipamento da sala/escola.
-> 1 Situação
. Utilizou indevidamente o telemóvel
e/ou outros equipamentos
tecnológicos. -> 8 Situação
. Outra: -> 18 situações

. Comunicação ao Encarregado de
Educação. -> 4 Situações
. Repreensão. -> 6 Situações
. Repreensão e comunicação ao D.T. e/ou
ao E.E. -> 3 Situações
. Manutenção na sala de aula (com
marcação de falta disciplinar). -> 2
Situações
. Ordem de saída de sala de aula e
encaminhamento para S.E. ou outro(s)
espaço(s) com marcação de falta
disciplinar. -> 20 Situações
. Comunicação à Direção. -> 1 Situação

Tabela 87: Registo de ocorrências 1.º período 2019/2020

Ciclo

TURMA

3.º A – 1
ocorrência
1.º

2.º Período
Situação ocorrida/nº de vezes

Medidas

. Desobedeceu a uma diretiva do(/a)
professor(a)/assistente ou regra do
Regulamento Interno. -> 2 Situações

. Repreensão. -> 2 Situações
. Repreensão e comunicação ao D.T. e/ou
ao E.E. -> 1 Situação

. Interrompeu a aula com conversas
inoportunas ou outras formas de
ruído. -> 2 Situações

.Ordem de saída de sala de aula e
encaminhamento para S.E. ou outro(s)
espaço(s) com marcação de falta
disciplinar. -> 1 Situação

4.º B - 1
ocorrência

. Trabalho extra em sala de aula ou fora da
sala de aula (casa). -> 1 Situação

2.º

5.º A - 9
ocorrências
5.º B – 5
ocorrência
5.º C - 1
ocorrência
5.º D - 1
ocorrência
5.º E - 5
ocorrências

. Desobedeceu a uma diretiva do(/a)
professor(a)/assistente ou regra do
Regulamento Interno. -> 28 Situações
. Interrompeu a aula com conversas
inoportunas ou outras formas de
ruído. -> 15 Situações
. Utilizou vocabulário grosseiro e/ou
provocatório com o(/a)
professor(a)/assistente ou colegas. ->
11 Situações

-------------

. Agrediu física e verbalmente colegas
ou respondeu de igual forma a essa
agressão. -> 8 Situações

. Comunicação ao Encarregado de
Educação. -> 11 Situações
. Repreensão. -> 22 Situações
. Repreensão e comunicação ao D.T. e/ou
ao E.E. -> 14 situações
. Manutenção na sala de aula (com
marcação de falta disciplinar). -> 11
Situações
. Ordem de saída de sala de aula e
encaminhamento para S.E. ou outro(s)
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6.º B - 1
ocorrência
6.º C – 11
ocorrência
6.º D -1
ocorrência
6.º E – 15
ocorrências
7.º A – 1
ocorrência
7.º B – 2
ocorrências
7.º C – 1
ocorrência
7.º D – 5
ocorrência
7.º E – 3
ocorrência
__________

3.º

8.º A – 3
ocorrências
8.º B – 2
ocorrências
8.º C – 2
ocorrências
8.º D – 1
ocorrência
8.º E – 4
ocorrências
8.º F - 3
------------9.º A - 6
ocorrências
9.º B –1
ocorrências
------------CEF – 29
ocorrências

. Apropriou-se indevidamente do
material/objetos dos colegas. -> 1
Situação
Sujou ou danificou intencionalmente
material/equipamento da sala/escola.
-> 1 Situação
. Utilizou indevidamente o telemóvel
e/ou outros equipamentos
tecnológicos. -> 5 Situações
. Outra: -> 18 situações

espaço(s) com marcação de falta
disciplinar. -> 17 Situações

. Desobedeceu a uma diretiva do(/a)
professor(a)/assistente ou regra do
Regulamento Interno. -> 38
situações.
. Interrompeu a aula com conversas
inoportunas ou outras formas de
ruído. -> 25 Situações
. Utilizou vocabulário grosseiro e/ou
provocatório com o(/a)
professor(a)/assistente ou colegas.
-> 10 Situações
. Agrediu fisicamente/verbalmente
colegas ou respondeu de igual forma a
essa agressão. -> 5 Situações
. Sujou ou danificou intencionalmente
material/equipamento da sala/escola.
-> 1 Situação
. Utilizou indevidamente o telemóvel
e/ou outros equipamentos
tecnológicos. -> 13 Situação
. Outra: -> 16 Situações

. Comunicação ao Encarregado de
Educação. -> 7 Situações

. Trabalho extra em sala de aula ou fora
da sala de aula (casa). -> 1 Situação
. Comunicação à Direção. -> 3 Situação

. Repreensão. -> 9 Situações
. Repreensão e comunicação ao D.T. e/ou
ao E.E. -> 25 situações
. Manutenção na sala de aula (com
marcação de falta disciplinar). -> 5
Situações
.Ordem de saída de sala de aula e
encaminhamento para S.E. ou outro(s)
espaço(s) com marcação de falta
disciplinar. -> 21 Situações
. Comunicação à Direção. -> 4 Situações

Tabela 88: Registo de ocorrências 2.º período 2019/2020

Considerações Finais
Os acontecimentos ao nível da saúde mundial, que levaram ao confinamento, não proporcionaram
a análise de um 3.º Período, que nos iria facultar alguns dados curiosos e passíveis de ser comparados com
a atuação do 2.º Período. No entanto, a maior consciência cívica e social levou a que pudéssemos verificar
um crescimento global ao nível das atitudes em sala de aula, ainda durante a parte final, do ensino
presencial, do 2.º Período, o que traduz o cumprimento do seu objetivo e eficácia.
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11. Plano de Inovação Pedagógica (PIP) da E.B. 1.º Ciclo do Casal

do Sapo
A Equipa Pedagógica da EB1/JI do Casal do Sapo realizou o balanço final do Plano de Inovação
Pedagógica e chegou às seguintes considerações, a partir da análise das atividades desenvolvidas ao longo
do ano letivo, que foram interrompidas pela COVID19, não permitindo que muitas das intenções incluídas
no Plano se pudessem concretizar:

Trabalho por Projetos
Durante o 1.º período as turmas do pré-escolar realizaram trabalhos de acordo com a metodologia
de trabalho de projeto, sobre os temas: Os pinguins; O cérebro; Os camaleões; Porque é que os leões são
parecidos com os gatos? E, como habitualmente, partilharam as suas descobertas com as turmas do 1.º
ciclo.
Durante o 2.º período o grupo de crianças da Pré D realizou um trabalho de projeto com um pequeno
grupo de alunos da turma do 1.º ano acerca do tema “Como nascem os bebés?” que se encontrava já na
fase final de elaboração do cartaz de apresentação e comunicação às turmas da escola.
O grupo de crianças da turma Pré-Escolar E realizou trabalho de projeto com a turma do 3.º ano
sobre o tema “Os ossos” e apresentaram o seu projeto a todas as turmas da escola.
No âmbito da visita de estudo ao Centro Cultural de Belém, as crianças dos dois grupos de préescolar construíram algumas obras artísticas e realizaram uma exposição intitulada “Inspir-Arte” que ficou
patente no exterior das salas do primeiro ciclo para que toda a comunidade escolar pudesse visitar. As
turmas do primeiro ciclo foram convidadas para a inauguração e contaram com a apresentação da exposição
por parte das crianças do pré-escolar.
A turma do 1.º ano de escolaridade desenvolveu trabalho de projeto com o tema: “Para que serve
o dinheiro e como é feito?”. A turma teve a orientação da professora titular e da professora coadjuvante.
Foram levantadas hipóteses e perguntas de partida. Os alunos procuraram respostas em diversas fontes e
de modo colaborativo, tendo partilhado informação com os colegas, leituras variadas e visionamento de
vídeos. Em virtude da Pandemia Covid 19 não se chegou à parte da avaliação. Os alunos não conseguiram
comunicar o projeto. Esta fase seria para aferir se o desenvolvimento dos alunos foi conseguido na
construção de conhecimentos, atitudes e valores.
A turma do 2.º ano implementou o trabalho de projeto com o auxílio de tutores da Bolsa de
Voluntários (1 Encarregada de Educação, 1 Estudante do Curso de Professores de 1º Ciclo da ESE de Setúbal
e 1 Voluntário ex-estudante do Agrupamento), uma docente (Professora de Educação Especial) e uma
técnica da EMAEI. Os alunos trabalharam temas que partiram de curiosidades relativas a temáticas de
Estudo do Meio e também de situações vividas no ambiente escolar. Os temas trabalhados foram: os gatos,
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os ratos, as girafas e o bolor. Cada um dos tutores ficou responsável por um grupo de trabalho. Neste
processo de metodologia de trabalho de projeto, os alunos, com a orientação dos tutores, executaram as
várias fases desta metodologia de trabalho: preenchimento do Mapa de projeto, pesquisa, tratamento da
informação e produção dos materiais para partilhar com os restantes colegas da turma. Todos os grupos
concluíram os trabalhos até à produção dos materiais de partilha, tendo faltado a parte da apresentação,
que não foi possível, devido ao cancelamento das aulas presenciais devido à Pandemia Covid-19.
A turma do 3.º ano desenvolveu semanalmente atividades de tapeçaria com o apoio de uma mãe e
uma avó que fazem parte da bolsa de voluntários da escola. A turma do 4.º ano realizou trabalho de projeto
sobre o tema da História de Portugal.
Durante o 3.º período, mesmo com o Plano de Ensino a Distância surgiu oportunidade de trabalhar
a Metodologia de Trabalho de Projeto com alguns alunos de 2.º ano. Este trabalho foi realizado entre os
dias oito de junho e o dia vinte e seis de junho. Dezasseis alunos da turma realizaram a Metodologia de
Trabalho de Projeto com o acompanhamento de cinco tutoras (da Bolsa de Voluntários) e da docente titular
de turma.
A seleção dos dezasseis alunos de 2.º ano foi realizada pela opção dos Encarregados de Educação
em autorizar os seus educando em participar no trabalho sugerido pela docente. Os restantes sete (dos
vinte e três alunos) continuaram a realizar o Plano de Trabalho Quinzenal. Os motivos que levaram estes
Encarregados de Educação ao não aderir ao proposto para todos, prendeu-se prioritariamente a fatores de
ordem temporal para o acompanhamento do trabalho.
A dinamização deste trabalho surgiu com o enquadramento favorável de uma série de condições
promovidas pela frequência da docente titular de turma e das cinco tutoras numa formação promovida pela
Ecohabitare empresa social, que apoia projetos educacionais, no Brasil e em Portugal, atuando em três
áreas: Sensibilização de Educadores, Formação em Inovação Educacional e Escola Saudável XXI.
Foram diversos os temas trabalhados por cada um dos alunos que optaram por este trabalho e a
partir dos temas escolhidos por cada um dos alunos foi elaborado um Roteiro de Estudo que, para além da
pesquisa sobre as curiosidades sobre as temáticas, permitiu aos alunos aplicar conteúdos do Currículo de
forma significativa. Nos trabalhos elaborados ficou visível a interdisciplinaridade das áreas curriculares.
Durante todo o processo de elaboração deste trabalho, todos os alunos revelaram muita motivação e
empenho. Os Encarregados de Educação que puderam acompanhar a elaboração dos trabalhos de forma
mais próxima mostraram o seu completo agrado pelos resultados alcançados, assim como pela motivação e
interesse dos alunos durante a sua realização.
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2.Incorporação das TIC
Esta incorporação foi desenvolvida em todas as turmas desde o pré-escolar até ao 4.º ano. Foi
implementada na metodologia de Trabalho de Projeto e em outras atividades desenvolvidas na sala de aula:
escrita de textos, Scratch, elaboração de convites, jogos matemáticos on-line, entre outras.
Durante o Plano de Ensino a Distância a incorporação das TIC no trabalho diário desenvolvido foi
uma constante, quer ao nível do Pré-escolar quer ao nível do 1.º ciclo, com maior ou menor autonomia das
crianças e o apoio e supervisão dos pais, uma vez que as diretrizes que constavam no referido Plano
apelavam ao domínio de determinadas ferramentas digitais para a realização das tarefas propostas, assim
como para o intercâmbio de envio e receção das atividades que constavam nos Planos de Trabalho, através
da Classroom.
O aplicativo Zoom bem como o hangouts foram também recursos utilizados para facultar as aulas
síncronas dos grupos/turmas. Com o decorrer do tempo os alunos foram revelando evidências de
aprendizagem relativamente a estas ferramentas digitais, as quais puderam ser constatadas a partir da
apresentação de trabalhos de projeto que eram ministradas pelos próprios alunos.
Para além do computador e das referidas plataformas, os alunos recorreram também a outras
tecnologias da informação e comunicação, como foi o caso do telemóvel para realização de vídeos
(reportagens e outras apresentações), e gravações (histórias, partilhas de informação).

3.Criação de metodologias e instrumentos de autorregulação
De acordo com a metodologia adotada por cada docente, foram construídos e aplicados nas turmas
do pré-escolar e em algumas turmas do 1.º ciclo os instrumentos de regulação, mapas, tabelas, grelhas,
entre outros, que permitissem o planeamento e o registo individual e coletivo do trabalho a desenvolver
em cada dia ou semana durante os momentos de atividades letivas presenciais. Foram exemplos disso, na
Educação Pré-escolar, os Planos do Dia, os Diários de Grupo, os mapas de atividades e as agendas semanais
que, em cada sala, guiaram e permitiram ir fazendo o balanço e reformular os planeamentos feitos com o
grupo, sempre que necessário.
No 1.º ciclo – 1.º e 2.º período - realizou-se a apropriação curricular nas áreas de Português (somente
na parte da gramática), Matemática e Estudo do Meio. A partir desta apropriação foram preenchidas grelhas
de autorregulação que foram expostas na sala de aula e foram sendo preenchidas à medida que os conteúdos
foram sendo trabalhados e avaliados a partir de minifichas escritas ou provas orais. A partir desta
apropriação os alunos tomaram maior consciencialização das aprendizagens a realizar e com o registo nas
grelhas perceberam de forma mais clara a sua evolução ao longo do tempo. Esta é uma atividade que
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promove a autonomia, a responsabilidade, um melhor desempenho na autoavaliação e gera motivação nos
alunos a nível emocional e social.
No 2.º período foi ainda criada uma caderneta de cromos, documento individual com os conteúdos
a trabalhar ao longo do período, em que permitiu aos alunos o registo das aprendizagens não só nas grelhas
expostas para o coletivo, mas também num documento individual de fácil acesso aos alunos e Encarregados
de Educação sobre a atualização das aprendizagens efetuadas em cada momento. Assim é dado, por parte
do professor/orientador um maior feedback sobre o trabalho desenvolvido, sendo lançados desafios de
forma a melhorarem o seu desempenho.

4.Promoção de trabalhos a pares e em pequenos grupos
Numa perspetiva mais sociocêntrica da aprendizagem, para onde as docentes têm tendendo a
evoluir de forma cada vez mais intencional e gradual, em que a importância do papel desempenhado pelo
grupo/turma na aprendizagem de cada um e de todos os seus membros, é cada vez mais relevante, foram
desenvolvidas diversas atividades que promoveram um trabalho de cooperação, colaboração e interajuda
(intra e inter grupos/turmas) na realização das tarefas, embora o mesmo não tenha sido possível no âmbito
do E@D, sobretudo ao nível da Educação Pré-escolar.
No trabalho Intra turmas, o trabalho a pares e em pequenos grupos, foi sendo implementado
diariamente na execução de tarefas individuais em que os alunos solicitaram ajuda aos colegas ou em
tarefas de trabalho de grupo, como foi o caso dos projetos e outros trabalhos de grupo em determinadas
áreas curriculares.
Para além disso, no âmbito da Semana do Livro e da Leitura, os alunos do primeiro ciclo, no âmbito
da articulação entre turmas e após o planeamento das docentes, foram às salas da Educação Pré-escolar
fazer leituras de lengalengas, rimas, poesias e pequenas histórias. Foram ainda realizadas atividades no
momento do PIT (Plano Individual de Trabalho) em que os alunos realizaram trabalho a pares com colegas
da mesma turma e de outros anos de escolaridade.

5. Realização de atividades em grupo, de manutenção dos espaços da escola
Foram desenvolvidos trabalhos na horta, no jardim e com os animais ao longo dos dois períodos,
principalmente no momento das Atividades Extra Curriculares (AEC – Quinta Escolar), no caso dos alunos do
1.º ciclo.
As crianças da Educação Pré-escolar dinamizaram um espaço de cultivo na horta, preocupados com
a limpeza do espaço exterior (recreio) fizeram a recolha, quase diária, do lixo encontrado, pesaram e
apresentaram essa preocupação aos alunos do 1.º ciclo, com vista a um melhor ambiente do espaço.

161

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
Para manutenção dos espaços da escola, contemplado também no âmbito do projeto Eco Escolas,
foram criadas Brigadas do Lixo pelos alunos da escola para recolha de lixo do espaço do recreio. Esta
iniciativa foi criada pelos alunos da educação Pré-escolar que mais tarde se estendeu aos alunos do 1.º
ciclo, pelas sensibilizações que foram feitas em Assembleias de Escola.

6.Criação do jornal escolar
No âmbito do PIP foi possível fazer a edição do primeiro exemplar do Jornal Escolar “SER” no final
do 1.º período. Com a colaboração de todas as turmas da escola, com a elaboração de notícias, textos de
divulgação do trabalho realizado nas salas, partilha de receitas, passatempos e uma entrevista à Assistente
Operacional que conhece a escola há mais tempo, foi concretizado este projeto e divulgado junto de toda
a Comunidade Educativa.
A segunda edição estava prevista para o final do terceiro período, mas devido às condições atuais
de Pandemia devido ao COVID 19, a mesma não foi possível.
Durante o 3.º período os alunos receberam o convite de contribuir para um Jornal online criado pela
mãe de uma criança em ensino doméstico. O convite foi aceite por alguns alunos que elaboraram notícias
reais e fictícias sobre temas do seu interesse. Este tipo de trabalho possibilitou aos alunos tomar maior
consciência das regras de escrita deste tipo de texto.

7. Diário de turma
O Diário de turma foi implementado em todas os grupos desde o ensino Pré-Escolar ao 1.º ciclo,
encontrava-se exposto nas paredes da sala de aula, servindo de registo das ocorrências positivas, menos
positivas e de sugestões de atividades que os alunos pretendiam partilhar em Conselho de Cooperação
Educativa. Revelou-se um excelente instrumento para estimular o espírito crítico, a iniciativa e a partilha
entre os alunos.

8. Conselho de Cooperação
O Conselho de Cooperação também foi concretizado em todas as turmas desde a pré-escolar ao 1.º
Ciclo, durante os momentos de atividades letivas presenciais.
Na Educação pré-escolar foi sendo realizado, diariamente no início do dia e no seu fim, para
planeamento e balanço do trabalho realizado. No 1.º Ciclo foi sendo realizado uma vez por semana, no final
ou no início da semana, conforme o estipulado em cada turma. Este instrumento de regulação, planeamento
e avaliação, promoveu a educação baseada nos princípios da democracia e nos valores desta Comunidade,
através da voz ativa cedida aos alunos, assim como do poder de decisão na alteração/introdução de
dinâmicas que vão ao encontro dos seus interesses e motivações.
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Durante o período de confinamento, em algumas turmas, uma das aulas síncronas semanais
(realizadas por zoom) contemplou a realização dos Conselhos de Cooperação, que embora não tivessem o
debate dos temas das aulas presenciais (que maioritariamente partiam de informações contidas no Diário
de Turma), permitiram aos alunos a partilha de temáticas sobre as suas vivências diárias, nomeadamente
ao nível da gestão das emoções. Noutras turmas, apesar de não terem sido realizados os Conselhos de
Cooperação nestes moldes, continuou a existir, em todas as aulas, um espaço para que os alunos pudessem
partilhar algo livremente, expressar a sua opinião sobre o trabalho realizado, dar sugestões de atividades
e falar sobre a forma como se sentiam.

9.Assembleias de Escola
As Assembleias de Escola, momentos de reunião com todos os alunos da escola, desde o pré-escolar
até ao 4.º ano, durante o 1.º e 2.º período realizaram-se em três momentos, onde foram debatidos diversos
assuntos, nomeadamente: conflitos no recreio (soluções), organização do campo de futebol, organização
dos jogos de futebol, dia da bicicleta, definição das atividades a realizar na comemoração do Carnaval,
limpeza do espaço do recreio.
À medida que os alunos iam percebendo os acordos de convivência definidos para uma boa
organização das Assembleias, consegue perceber-se a produtividade destes momentos, com excelente
postura de todos os alunos.

10. Organização dos espaços de aprendizagem nas salas
No caso do 1.º ciclo as salas foram organizadas de modo a promover a autonomia dos alunos e o
livre acesso de todos aos materiais de diversas áreas, tais como: expressão plástica (materiais de
desperdício, pincéis, diferentes tipos de papéis…), matemática (materiais manipuláveis e ficheiros),
português (biblioteca, material de escrita, ficheiros), estudo do meio (materiais para experiências,
ficheiros).

11. Bolsa de voluntários
A bolsa de voluntários foi constituída com elementos da comunidade e por diversos familiares de
alunos que contribuíram regularmente, quer em atividades realizadas diretamente com as turmas, quer na
realização de Workshops, na manutenção dos espaços da escola, nomeadamente a horta, o jardim e no
tratamento dos animais.
Durante o período do Plano de Ensino a Distância, e tal como já foi referido no ponto 1 sobre
Trabalho de Projeto, ingressaram na Bolsa de Voluntários cinco formandas da formação “Aprender em
Comunidade”. Este ingresso permitiu a realização de Trabalho de Projeto com tutoria de dezasseis alunos.
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12. Parceria com outros núcleos
Realizaram-se duas visitas à Escola Básica de 1.º Ciclo da Várzea, uma no dia 23 de outubro e outra
no dia 21 de novembro. O Coordenador do Plano de Inovação desta escola, o Professor António Quaresma,
partilhou com a Equipa do Casal do Sapo instrumentos de trabalho aplicados pelos grupos de alunos da sua
escola, nomeadamente: Grelhas de Apropriação Curricular, Grelhas de Autorregulação, Contratos de
Compromisso de Aprendizagem, Grelhas de Registo na Sala de Aula (Quem precisa de ajuda/Quem pode
ajudar).

13. Momento de Tertúlia e Encontros (formação)
No início do ano letivo foi elaborado um inquérito aos pais e entregue na primeira reunião no
sentido de perceber as temáticas do seu interesse. Do levantamento realizado constatou-se que os temas
mais selecionados pelas famílias foram: a Alimentação Saudável, a Parentalidade Consciente/Psicologia
Positiva e a Importância do Brincar. Desta forma foi elaborado um agendamento das formações a realizar
ao longo do ano letivo, as quais ocorreram da seguinte forma:
1.º Período – Workshop de Alimentação Saudável que se realizou no dia 16 de novembro dinamizado
por uma convidada externa à escola (Susana Calado) com a ajuda de duas Encarregadas de Educação (Joana
Raquel Pena mãe de um aluno do 1.º ciclo e Vera Oliveira mãe de um aluno do Pré-escolar).
2.º Período – Encontro de Parentalidade Consciente/Psicologia Positiva que tinha um total de 50
pessoas inscritas e estava agendado para o dia 14 de março, contudo não foi possível a sua realização devido
à situação de Pandemia. Este Encontro foi preparado por duas mães de alunos da escola que têm formação
na área da Parentalidade Consciente e na área da Psicologia Positiva.
Durante o 3.º período, como o levantamento das condições para a realização do Encontro de
Parentalidade Consciente/Psicologia Positiva, foi bastante favorável (disponibilidade das dinamizadoras e
o número de pessoas interessadas), o encontro acabou por realizar-se através do aplicativo Zoom, no dia
20 de junho, com a participação de 20 pessoas inscritas, entre as quais estiveram professoras, mães de
crianças da EB1/JI do Casal do Sapo e outras pessoas externas à escola. O balanço do encontro foi muito
positivo, tendo em conta a avaliação final realizada por algumas das participantes e para além disso, nasceu
neste encontro a possibilidade de criação de um Núcleo de formação contínua (nesta área) para as famílias,
no próximo ano letivo, dinamizado pelas formadoras que promoveram este encontro.
De referir que tinham sido efetuados contactos com a Dra. Ana Quitério, da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, do Departamento do Professor Carlos Neto, para a dinamização do workshop sobre “A
importância do brincar”. O mesmo ficou sem efeito este ano letivo devido também à evolução da situação
epidemiológica no país – Covid 19 - mas poderá ser realizado no próximo ano letivo, se não por via
presencial, por via virtual.
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A Equipa Pedagógica, para além disso assistiu a três Sábados Pedagógicos do Núcleo Regional de
Lisboa, dinamizados pelo Movimento da Escola Moderna.

14. Plano Trabalho Individual
Nas turmas do 1.º ciclo, os alunos tinham contemplado no seu horário semanal, um ou mais tempos
(conforme o ano de escolaridade), para o Plano Individual de Trabalho. Nestes momentos foram sendo
realizadas tarefas que as próprias crianças escolhiam, de acordo com as suas necessidades e preferências.
No final procediam à avaliação do seu trabalho. Este tipo de trabalho pretendeu promover a autonomia, o
espírito de entreajuda e a auto responsabilização dos alunos.
Durante o 3.º período, manteve-se a sugestão aos pais de utilizar o Plano de Trabalho Individual
(PIT) para organizar os tempos de trabalho dos alunos a partir das atividades sugeridas. A maioria dos alunos
correspondeu à proposta realizada, e os próprios Encarregados de Educação constataram a mais valia deste
dispositivo de organização, percebendo a autonomia que o mesmo promove nos alunos, assim como uma
melhor consciência da distribuição equitativa do trabalho a realizar diariamente.

15.Eco Escolas
No âmbito do Projeto Eco Escolas foi realizada a Inscrição da escola no Programa (Plataforma) e
foram definidos os temas a trabalhar e as atividades a desenvolver neste âmbito. Ao longo do 1.º e 2.º
período foram realizadas algumas atividades: Brigadas do lixo; Marcha pelo Ambiente; Trabalhos de grupo
realizados sobre a poluição (exposição no Clube); Inscrição no projeto “O mar começa aqui” (para pintura
das sarjetas que se encontram na rua da escola); Leitura dos contadores da água e da luz (sensibilização
para os gastos).
Em relação ao Projeto Eco Escolas, as docentes da Equipa Pedagógica, consideram que o mesmo é
muito válido uma vez que dá acesso a uma série de atividades promotoras de boas práticas ambientais,
contudo continuam a constatar que a carga burocrática exigida para a efetivação de todos os passos na
Candidatura para o Galardão é excessiva e vai contra um dos princípios do Plano de Inovação que defendem
a primazia “(…) aos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza administrativa e à
possibilidade de adoção de soluções organizativas diversas no quadro das opções pedagógicas e curriculares
(…)”, e que está de acordo com o referido na portaria 181/2019.

Considerações Gerais/finais:
A Equipa Pedagógica considera que o balanço final do Plano de Inovação Pedagógica é bastante
positivo, tal como se pode constatar pelo conjunto de atividades elencadas e que se conseguiram realizar
ao longo do ano letivo.
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Todo o trabalho apresentado só foi possível pelo profissionalismo, dedicação e espírito de resiliência
por parte de toda a Equipa Educativa da escola, porém é de referir que a mesma sentiu alguma frustração,
em alguns momentos, devido às dificuldades e constrangimentos na gestão do tempo para a realização de
algumas das tarefas propostas no Plano e para as solicitações de outros âmbitos, que foram, por vezes
burocráticas e retiraram tempo para a reflexão em torno das práticas e das estratégias para a melhoria da
sua qualidade, não obstante ter sido diminuída a obrigatoriedade de frequência de todas as reuniões de
ano, havendo uma flexibilização de forma a contornar e contrabalançar uma melhor gestão do tempo útil.
Na carta de princípios existente no Plano existe um pressuposto que não foi cumprido na íntegra: o
de natureza formativa, uma vez que a equipa não conseguiu ter disponibilidade de tempo (necessidade de
frequência em outras formações) para vivenciar uma cultura local de autoformação cooperada, de formação
e reflexão em contexto de ação.
Certos de que nem todas as ações e objetivos foram possíveis de concretizar, uma vez que este foi
o primeiro ano de implementação do referido Plano e teve, como sabemos, os constrangimentos também
da Pandemia COVID 19, a Equipa Pedagógica tem consciência de que “o caminho se faz caminhando”
enquanto houver “estrada para andar”. E haverá, certamente, estrada e muito caminho a percorrer em
conjunto no próximo ano letivo, 2020/2021 para se poderem recuperar as intenções de trabalho constantes
no PIP e que abruptamente foram interrompidas.

12. Liderança e Gestão
12.1 Balanço do trabalho realizado pela Direção em 2019/2020 – 3.º ano do
Mandato
12.1.1 - Projeto Educativo do Agrupamento
O novo Projeto Educativo do Agrupamento: Educar com Afeto, Construindo o Futuro; coincidente
com o novo projeto de gestão do Agrupamento, desde 2017, e com decisões de gestão pedagógica ancoradas
no mesmo, têm demonstrado vitalidade e contribuído de forma determinante para uma evolução deveras
positiva em termos de resultados escolares, um dos eixos que urgia fazer evoluir, tal como é evidenciado
no último relatório de avaliação externa. As evidências relativamente a esta temática podem ser
consultadas no Relatório Anual de Progresso (RAP), referente a 2019-2020, tal como previsto no artigo 8.º
da Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto, e na cláusula 9.ª do Contrato de Autonomia, celebrado entre o
Ministério da Educação (M.E.) e o AEQC.
Sobre a temática dos resultados escolares importa referir que o AEQC, fruto de um conjunto de
alterações de medidas e de estratégias pedagógicas, viu reconhecido o seu trabalho, a nível nacional, pelo
Ministério da Educação, através do documento: A AÇÃO ESTRATÉGICA DAS 50 ESCOLAS QUE MAIS
DIMINUÍRAM O INSUCESSO NO ENSINO BÁSICO, tendo integrado a lista deste conjunto de escolas e, como
tal, o reconhecimento de algumas das suas medidas pedagógicas, destacando-se na freguesia e no concelho
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por este reconhecimento, o que valeu ao AEQC os parabéns, em Conselho Municipal de Educação, da VicePresidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Dr.ª Felícia Costa.
Importa destacar, a este nível, o Projeto PIPALE como uma boa prática, estando incluído no Plano
de Ação Estratégica Pedagógica do AEQC referente ao 1.º Ciclo e ao 1.º e 2.º ano de escolaridade, mas
também integrando a Educação Pré-Escolar na área do Português, incidindo no diagnóstico dos alunos antes
da sua entrada no 1.º ano em termos de competências leitoras e de escrita, no seu acompanhamento e
ainda na capacitação dos professores. Este projeto é realizado numa parceria fixada entre o AEQC e a
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sendo o financiamento da Câmara
Municipal de Sesimbra.
Também este ano letivo, e seguindo a mesma linha de pensamento, foi constituída uma equipa
pedagógica de 9.º ano de escolaridade, cujo objetivo estratégico foi a definição do Plano de Ação
Estratégica Pedagógica (PAEP) para o 7.º ano de escolaridade, a desenvolver no próximo ano letivo, tal
como foi definido em 2018 – ‘desenvolver o projeto de autonomia e flexibilidade curricular no AEQC de
forma gradual’.
Estas equipas reúnem quinzenalmente para avaliar comportamentos e monitorizar as
aprendizagens dos alunos, numa lógica de ano e não de turma. Estes momentos dão igualmente primazia
ao trabalho de planificação das aprendizagens dos alunos. Portanto, um claro contributo para a articulação
horizontal e vertical, pela existência de heterogeneidade de ciclo em termos de composição de grupos, e
uma melhor gestão dos tempos não letivos, conduzindo-os para o trabalho central e essencial da ação
docente.
É importante referir também a potenciação de coadjuvações ao nível do 2.º e 3.º Ciclos, em que
docentes de um determinado ciclo realizam coadjuvações nas disciplinas de ciclos diferentes. O professor
do 2.º Ciclo “sobe” ao 3.º Ciclo e vice-versa, potenciando o conhecimento
Deu-se continuidade a todos os projetos iniciados nos anos transatos, sendo de referir, mais uma
vez, o projeto da Assembleia de Estudantes do AEQC, que apela a participação dos alunos na identificação
dos problemas da escola e a sua participação na respetiva superação. Em termos de continuidade de
projetos, é de salientar o de Voluntariado do AEQC em termos de desenvolvimento das competências ao
nível da Cidadania e Desenvolvimento, para além dos Conselhos de Turma em Ação, que potenciam,
determinantemente, a ação pedagógica assente no Trabalho de Projeto, ao mesmo tempo que promove a
articulação interdisciplinar ao nível dos Conselhos de Turma do 2.º e 3.º Ciclos.
Depois de um ano letivo de trabalho, assente no Selo Escola Saudável, atribuído pelo M.E., no ano
transato, foi novamente revalidado ao AEQC o Selo Escola Saudável, mas de nível 3 (nível máximo), o que
implica maior financiamento por parte do M.E. ao projeto que pretendemos desenvolver a este grau. Outro
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projeto “ganho” pelo AEQC, o da Escola Azul, continuou a ser desenvolvido este ano letivo, pela sua
revalidação pelas entidades competentes, e onde se optou, tal como tem vindo a acontecer em outras
áreas, por uma articulação direta com o anterior (Selo Escola Saudável).
Destaca-se ainda a criação da disciplina de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática
Externa, no 9.º ano de escolaridade, que se mantém, integrado no projeto da Saúde do Agrupamento, e
que possibilitou ao mesmo, pelas diligências levadas a cabo neste sentido pela Direção Executiva, que o
AEQC seja uma Entidade Acreditada INEM, em SBV-DAE, tornando o AEQC o único Agrupamento, a nível
nacional com esta acreditação.
No âmbito da aprovação da candidatura ao Erasmus KA1 - “Explorando Caminhos para a Inclusão”,
aprovada pela primeira vez, o AEQC concretizou a primeira viagem no âmbito deste projeto entre 13 a 17
de janeiro, à Cpee Gloria Fuertes, com uma comitiva de 4 elementos – 1 educadora, 1 docente de Educação
Especial, 1 docente de 1.º Ciclo e 1 técnico do CRI, psicomotricista. A escolha desta equipa visa a
multidisciplinaridade e a articulação que deve existir dentro desta temática, no cumprimento do objetivo
de experienciar outros ambientes educativos, para podermos melhorar as nossas práticas educativas, de
caráter inclusivo, indo de encontro aos objetivos do novo Projeto Educativo do Agrupamento, assim como
o desenvolvimento das ações preconizadas pelo Decreto-Lei n.º 54/2018.
Em termos de projetos sublinha-se ainda, para terminar, o início de dois novos projetos, também
eles ancorados em linhas de ação direta do Ministério de Educação, os projetos INCLUD-ED e o MAIA. As
integrações destes dois projetos no plano pedagógico do Agrupamento justificam-se pela convergência
entre a natureza dos mesmos e as do Projeto Educativo do Agrupamento e respetivos Planos de Ação
Pedagógica em desenvolvimento.
Com isso, o Projeto INCLUD-ED tem como principal objetivo alcançar o sucesso escolar de todos e
todas promovendo a coesão social e a participação das famílias.
Envolve todos aqueles que, direta ou indiretamente, têm influência na aprendizagem e no
desenvolvimento dos alunos, nomeadamente familiares, amigos, vizinhos e voluntários.
A implementação deste projeto pretende que as escolas e a comunidade educativa trabalhem em
conjunto, nomeadamente envolvendo os Encarregados de Educação nas atividades escolares dos alunos,
sendo a elevação das taxas de participação das famílias na vida escolar dos seus educandos e no contexto
escola um dos principais objetivos do atual Projeto Educativo do Agrupamento.
O projeto MAIA, por sua vez, é um projeto desenvolvido pelo Ministério da Educação e
operacionalizado nas bases pelos Centros de Formação. Atendendo a que a temática da Avaliação é um dos
eixos que, em termos de sequência de ação dos nossos PAEP, temos vindo a trabalhar de forma evolutiva e
a acompanhar as restantes alterações em termos de práticas pedagógicas, a sua integração no nosso projeto
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de ação de agrupamento fez todo o sentido, tanto mais porque potencia o acesso pelo agrupamento a uma
série de recursos que o M.E. disponibiliza, nomeadamente formação docente, entre outros recursos.
Saliente-se ainda que o projeto MAIA visa o Desenvolvimento de novas formas de AVALIAÇÃO; Fomentar a
AVALIAÇÃO FORMATIVA; Diversificar os INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO; Reforçar e melhorar a qualidade do
FEEDBACK dado aos alunos e Promover o SUCESSO EDUCATIVO.
No final do ano letivo, procedeu-se também à reformulação do Plano de Ação Estratégica Pedagógica
dos 1,º 2.º, 5.º e 6.º anos de escolaridade, pela entrada do AEQC no 3.º ano do projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular (Decretos-Lei n.º 54 e 55, de 2018), sendo que a (re)definição dos referidos Planos
revestiu-se, mais uma vez, de uma forte participação das equipas pedagógicas, incentivada pela equipa de
Direção, como aliás têm sido denominador comum na elaboração de todos os documentos estruturantes do
Agrupamento. A maior adaptação está relacionada com o projeto dos “Conselhos de Turma em Ação - CTA
/DAC” que incentiva a uma evolução em termos de prática letiva assente no trabalho de projeto,
possibilitando a integração de um maior número de disciplinas, um aumento dos tempos letivos destinados
a este fim, mas, e sobretudo, um aumento da autonomia, em termos de decisão pedagógica, dado pela
Direção Executiva pela distribuição de serviço, às equipas pedagógicas. Esta maior autonomia revê-se
objetivamente no tipo de projetos a desenvolver e, consequentemente, nas disciplinas que pretendem
envolver e em que dias, podendo estes ser alterados ao longo do ano conforme as necessidades identificadas
e na durabilidade dos projetos.
Outro aspeto a realçar nesta reformulação foi a integração de elementos “alunos” nas reuniões de
equipa pedagógica, incentivando ao trabalho colaborativo entre professores e alunos, no planeamento e
avaliação dos projetos. É importante realçar que o epicentro das decisões de gestão pedagógica e a outros
níveis também, por parte da Direção Executiva, envolve desde o seu início os alunos. Lembre-se o modelo
adotado pela Direção Executiva em termos de concretização do seu Projeto Educativo, cujos procedimentos
tiveram início com a auscultação dos alunos.
Importa referir que o ano letivo 2019-2020 exigiu que tivéssemos de reorganizar toda a dinâmica e
desenvolvimento do projeto educativo a partir de março pelo motivo da COVID-19.
Tal alteração implicou da parte da Direção Executiva os seguintes (principais) procedimentos, pelo
imperativo de elaboração de um Plano de Ensino a Distância – E@D - que estivesse em funcionamento no
início do 3.º Período:
- Implementação de uma plataforma digital que possibilitasse a continuidade das atividades letivas
em modalidade à distância; que possibilitasse a articulação entre professores, entre professores-alunos e
vice-versa e entre professores e pais e encarregados de educação. A plataforma selecionada foi a
plataforma Google Classroom;
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- Criação, pela primeira vez no agrupamento, de emails institucionais (para alunos e professores, e
principais estruturas do agrupamento) que garantiram fiabilidade de contacto entre todos os elementos da
comunidade educativa e que tiveram ainda como objetivo estratégico garantir maior segurança nos acessos
às diversas plataformas digitais. Importa referir que este procedimento implicou a alteração do domínio da
escola, em tempo record, mas que trouxe a si associado uma série de instrumentos digitais, para além dos
descritos, que tornaram o trabalho durante este período mais eficaz. O domínio selecionado foi a Google
For Education.
- Criação de um formato de planificação semanal a disponibilizar aos alunos e pais;
- Incrementação de um modelo de aulas síncronas, definindo tempos semanais das disciplinas e
seleção de plataforma suporte, que neste caso foi a plataforma ZOOM;
- Criação de equipas de suporte em termos de acompanhamento à utilização das plataformas
anteriormente descritas e orientações em termos de procedimentos para a criação de tutoriais para os
professores, alunos e encarregados de educação;
- Frequência de ações de formação indicadas pelo Ministério de Educação para a Direção Executiva
e outros elementos sinalizados pela Direção Executiva.
- Angariação de equipamentos informáticos junto da comunidade, tendo conseguido com através da
Associação de Pais da EB1/JI do Casal do Sapo, cerca de cinco dezenas de computadores, com mobilização
de um técnico, para que os mesmas pudessem ser disponibilizadas em perfeitas condições às famílias. Estes
equipamentos e outros que a escola já detinha foram devidamente organizados e emprestados aos alunos
com
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carências

a

este

nível.

Conseguiu-se

disponibilizar

aproximadamente

80

computadores/tablets.
Este processo de implementação foi monitorizado através de auscultação, por questionário, aos
alunos e pais e encarregados de educação, sendo que os resultados do mesmo indicam de forma inequívoca
uma elevada satisfação por parte da nossa comunidade escolar sobre as decisões executivas e modelo da
estrutura implementada, conforme se pode verificar pelos resultados dos questionários que anexamos.
É de referir, ainda, que o Agrupamento de Escolas da Quinta viu o Plano de Inovação Pedagógica,
submetido no final do ano letivo transato, ser aprovado pelo Ministério de Educação já no início do arranque
deste ano letivo. O mesmo, está associado à unidade escolar EB1/JI do Casal do Sapo. Esta aprovação
consubstancia uma valorização por parte da Direção Executiva, e do Diretor em particular, do trabalho
pedagógico que se pretende desenvolver naquela escola e que já há algum tempo aquela equipa pedagógica
pretendia que fosse valorizada e legitimada.
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A grande finalidade deste Plano é a de implementar práticas de diferenciação pedagógica,
organizando espaços, tempos, atividades e materiais diversificados, privilegiando o trabalho cooperativo e
sistemático entre os alunos e os docentes daquela escola, pois acreditamos que estas estratégias conduzirão
ao desenvolvimento integral das crianças e dos alunos, em todas as suas vertentes bem como à melhoria
dos seus resultados escolares, a partir de aprendizagens significativas e contextualizadas.
Importa referir que este Plano integra, por opção, uma medida amplamente inovadora que envolve
a requalificação da EB1/JI do Casal do Sapo, já referida no relatório transato, mas que importa aqui
salientar, uma vez que esta “conquista” alcançada neste quadriénio de gestão cumpre a superação de uma
necessidade de já muitos anos e que somente agora passou a ser um compromisso da autarquia, fruto de
uma série de diligências deste executivo que comprovaram a necessidade desta ação e a sua elevada
pertinência face ao projeto pedagógico daquela nossa unidade escolar. Esta requalificação integra o nosso
Plano de Inovação Pedagógica, uma vez que a melhor organização dos espaços é essencial para o
cumprimento cabal de um projeto tão particular, onde as infraestruturas se devem coadunar com o trabalho
pedagógico que se pretende desenvolver. Assim, pela primeira vez e sob a proposta do Agrupamento de
Escolas da Quinta do Conde à Câmara Municipal de Sesimbra o projeto de arquitetura foi “trabalhado”
integrando nessa equipa os elementos docentes.
No decurso deste ano letivo, conseguiu cumprir-se mais um objetivo relacionado com o obstáculo
da existência de duplos, no 1.º Ciclo. Em três anos letivos conseguiu-se criar condições para passar de um
Agrupamento em que todas as turmas estavam em regime duplo, para a realidade em que todas as turmas
podem passar a funcionar em regime normal. Acresce o facto de continuarmos a aumentar a nossa oferta
de Pré-Escolar, que de quatro salas de Pré-Escolar, em três anos letivos, passámos para sete salas de PréEscolar.

12.1.2 - Plano Anual de Atividades do Agrupamento – P.A.A.A.
Manteve o formato, utilizado no ano letivo transato, de recolha das atividades para o PAAA,
incentivando o caráter dinâmico do documento e facilitando o trabalho de monitorização do seu
cumprimento. Mantiveram-se ainda, os formatos resumo do PAAA de forma a melhorar o conhecimento do
mesmo pela comunidade educativa.
Este ano letivo, motivado pela obrigatoriedade de confinamento desde meados de março até ao final
do ano letivo, não houve a possibilidade de cumprir uma parte significativa das atividades previstas no
Plano Anual de Atividades.
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12.1.3 - Gestão de Recursos
A Direção Executiva continuou a fazer a promoção de atividades de receção aos docentes em início do
ano letivo, facilitando a integração dos mesmos na comunidade AEQC, potenciando um ambiente de
trabalho harmonioso e de proximidade.
Nesse sentido, dinamizou várias ações de convívio, como é exemplo a Festa de Natal, onde estiveram
presentes uma parte significativa dos colaboradores do agrupamento (professores, assistentes, associações
de pais e autarquia) e de partilha informal de informação e ações de valorização do trabalho desenvolvido
pelas equipas pedagógicas, sem esquecer o incentivo às equipas pedagógicas em dinamizar a sala de
professores, com vista a uma relação de maior proximidade entre as pessoas e aumentando
substancialmente a qualidade do ambiente do trabalho.
Continuou a ser adotada uma política de proximidade com as equipas da escola, docente e não docente,
que se traduziu numa ação de gestão, também fora do gabinete, como é exemplo o convite no final de cada
período aos representantes dos Encarregados de Educação de todas as turmas para partilha de resultados e
informações várias.
Saliente-se que as opções pedagógicas fomentadas pela Direção, no âmbito do projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular, têm reforçado o número de recursos humanos docentes afetos ao agrupamento,
sobretudo desde 2017. A última ação de gestão executiva a este nível decorreu durante o mês de agosto
em que a Direção submeteu duas candidaturas ligadas ao Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e
Comunitário, com vista ao recrutamento de um Terapeuta da Fala e de um Técnico de Informática. As duas
candidaturas concretizam a opção de duas medidas: “Ler e Escrever (Bem) Para Prevenir o Insucesso
Escolar: Projeto de Intervenção Preventiva para a Aprendizagem da Leitura e da Escrita (PIPALE)” e
“Concretizando a Apropriação Digital no AEQC…” A primeira visa suprimir a necessidade de horas nesta área
pelo aumento do número de alunos que carecem deste tipo de apoio, com vista ao desenvolvimento de
ações sustentadas no agrupamento na prevenção do insucesso escolar. A segunda tem como principais metas
(de duas naturezas, sucesso educativo e de melhoria dos resultados sociais) as seguintes, no enquadramento
do Projeto Educativo do Agrupamento e Plano de Melhorias, tais como: aproximar da plenitude o número
de estratégias de ensino/aprendizagem em sala de aula com recurso a ambientes digitais; aproximar da
plenitude as qualificações digitais dos alunos e professores – da Educação Pré-Escolar ao 3.º Ciclo; melhoria
progressiva dos indicadores de sucesso e de qualidade de sucesso de modo a alcançar tendencialmente o
sucesso pleno.
No entendimento de que esta medida é determinante para potencializar os meios tecnológicos no
processo de ensino-aprendizagem como o principal “motor” para elevar a motivação dos alunos,
consideramos como principais metas de âmbito social as seguintes:
- Aproximação da assiduidade plena (considerando-se as faltas injustificadas);
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- Melhoria progressiva dos indicadores de indisciplina;
-

Aproximar

da

plenitude

a

utilização

de

estratégias

pedagógicas

que

potenciem

a

interatividade/dinâmica pedagógica, criando nos alunos laços afetivos com o ensino e a educação, a
principal missão do nosso Projeto Educativo Educar com Afeto, Construindo o Futuro.

12.1.4 - Gestão de recursos financeiros
Continuaram a executar-se ações de análise e de aferição dos procedimentos de natureza financeira
rotinadas na escola e consequentemente alterações de alguns procedimentos (ações de consolidação),
concentrando as entradas e saídas de valores na tesouraria, como está preconizado, e otimizando o
funcionamento da estrutura de monitorização e supervisão de todas as ações administrativas-financeiras,
o Conselho Administrativo. Importa referir que no 2.º e 3.º Período, já em pleno contexto pandémico, foi
possível manter os compromissos assumidos e dar resposta a outras necessidades como foi a aquisição de
equipamentos tecnológicos, como câmaras e auscultadores, uma vez que a forma de desenvolvimento do
próximo ano letivo é ainda incerto e havia que preparar e dotar a escola com os recursos necessários aos
professores e alunos para a eventualidade de desenvolvimento de regimes misto ou a distância para alguns
ciclos. Esta necessidade e antecipação de eventuais constrangimentos resulta do facto dos computadores
existentes na escola, pela sua antiguidade, não possuírem câmaras e som.
Todo este trabalho de gestão financeira em metade do ano civil tornou-se ainda mais difícil e desafiante
uma vez que não pudemos contar com os saldos do orçamento privativo do Agrupamento entregues ao
Tesouro no final do ano civil de 2019 e porque deixamos de produzir receitas próprias a partir de março de
2020. A única verba excecional atribuída à escola veio do Ministério da Educação e exclusivamente para
EPIS.
É ainda importante referir que, a nível dos serviços administrativos, tivemos a mobilidade da assistente
técnica afeta à Contabilidade, a qual foi substituída por outro elemento. No entanto, a mesma entrou de
baixa por gravidez de risco em março, sendo necessário um novo elemento que a Direção Executiva
conseguiu fazer aprovar num curto espaço de tempo em termos de mobilidade. Esta situação invoca a
necessidade de um maior investimento e dedicação da Direção Executiva e do Diretor, de forma a garantir
o bom funcionamento desta área. Uma ação não muito fácil e que já foi, mais do que uma vez, sinalizada
ao Ministério da Educação.

12.1.5 - Gestão de recursos materiais
O maior enfoque dado a esta área, está relacionado com a manutenção dos espaços, tanto na escola
sede como na unidade orgânica de Pré-Escolar e 1.º Ciclo. Aqui há a destacar as seguintes ações:

173

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
- Substituição dos equipamentos mobiliários nas salas do 1.º Ciclo, no início do deste ano letivo conforme
previsto (saliente-se que o mobiliário das salas do 1.º Ciclo, também era o mesmo desde há 25 anos); desta
feita, neste quadriénio de gestão, conseguiu-se equipar com materiais novos todas as salas de Pré-Escolar
da EBI da Quinta do Conde (tendo sido aumentado, neste quadriénio, a oferta de ensino Pré-Escolar em 1
sala) e do 1.º Ciclo; os materiais da EB1/JI do Casal do Sapo serão trocados aquando a requalificação da
escola;
- Várias ações junto dos parceiros autárquicos de forma a melhorar os vários espaços da escola;
- Diligências junto da Câmara Municipal de Sesimbra, assentes em projeto na área das novas tecnologias
(uma das áreas sinalizadas, que necessita de evolução), possibilitou a aquisição de 50 tablets, 1 computador
portátil, 1 projetor e 1 quadro interativo para a criação de uma “Sala Tecnológica” no 1.º Ciclo da EBI da
Quinta do Conde.

12.1.6 - Formação
A Direção Executiva continuou a mover esforços no sentido de propiciar formações a docentes e não
docentes na sede do agrupamento, de forma a ultrapassar o constrangimento detetado, nomeadamente a
distância que estes elementos têm de fazer na frequência das mesmas. Ao mesmo tempo, cumpre o objetivo
e a necessidade de poder ter recursos humanos continuamente informados e mais capazes de dar a melhor
resposta aos atuais desafios da escola de hoje. São exemplo disso:
- A formação no âmbito da matemática, ministrada pela Dr.ª Marta Procópio, elemento da Equipa de
Missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, no âmbito do Plano de Ação Estratégica
Pedagógica;
- O projeto PIPALE – Projeto de Intervenção Preventiva para a Aprendizagem da Leitura e da Escrita uma parceria entre o AEQC, CMS e a Universidade Nova, integrado no PAEP do 1.º Ciclo, e que visa a
formação e acompanhamento dos docentes do 1.º Ciclo por investigadoras e docentes da Faculdade de
Ciência Sociais e Humanas;
- Formação em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa a docentes, não docentes
e parceiros, entre outras;
- Workshop dinamizado pelo Presidente da Associação de Pais do Casal do Sapo aos professores do
agrupamento, por solicitação da Direção Executiva durante o período de ensino a distância no 3.º Período,
tendo sido exploradas as possibilidades de utilização da Google Classroom;
- Enquadramento de momentos de trabalho interno pelos professores, em Ações de curta duração,
contribuindo para a valorização do trabalho docente, possibilitando que esse esforço e empenho dos
docentes tivesse impacto na progressão da carreira docente. Exemplo disso foi a Ação de curta duração
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sobre rúbricas de avaliação, durante o período de ensino a distância ministrado pela Coordenadora
Interconcelhia das Bibliotecas Escolares, por solicitação deste recurso, no referido período, ao Ministério
da Educação.
O ano letivo de 2019-2020 foi um ano singular pelo facto de, pela primeira vez, se ter conseguido
implementar as Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo, assim como de propiciar a que os
alunos do 1.º Ciclo pudessem ter na escola sede, a Componente de Apoio à Família.

12.1.7 - Segurança
Continuaram a ser diligenciadas várias medidas, nomeadamente:
- O projeto de criação de outro portão (para os alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo pudessem entrar
por um portão diferenciando), foi concluído durante este ano, aumentando substancialmente a segurança
à entrada na escola sede do agrupamento, contrariamente ao que acontecia, onde os alunos do Pré-Escolar
ao 9.º ano de escolaridade entravam e saiam, maioritariamente, por um único ponto de acesso;
- Tal como temos vindo a identificar nos relatórios dos anos anteriores, no que diz respeito à
indisciplina, fruto da eficácia da introdução de novas estratégias pedagógicas e da ação imediata da direção
executiva aos comportamentos desregrados identificados, os indicadores que permitem contabilizar e
comparar a evolução dos casos de indisciplina mostraram que o AQEC continua a evidenciar resultados
positivos a este nível, quando comparados com os últimos cinco anos.
- O Gabinete de Primeiros Socorros, criado no ano letivo 2017-2018, continua a desenvolver um
excelente trabalho de resposta às situações de dia a dia que necessitam deste tipo de resposta.

12.1.8 Propostas de Melhoria para 2020/2021 (para a atuação da Direção)
A Direção Executiva, no ano letivo de 2020-2021 continuará a sua linha de ação, de acordo com os
compromissos assumidos pelo Diretor na sua Carta de Missão e no seguimento do trabalho iniciado no ano
letivo 2017-2018. O principal enfoque, tal como nos anos letivos anteriores, centrar-se-á em:
1.º Ações várias que continuem a elevar a qualidade dos resultados escolares;
2.º Ações de valorização e reconhecimento do trabalho realizado pelas equipas pedagógicas, docentes
e não docentes;
3.º Ações de manutenção e melhoramento dos espaços escolares/requalificação, nomeadamente na
área do Plano Tecnológico, que inclui a angariação de mais recursos humanos que possibilitem o
desenvolvimento dos projetos a este nível.
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13. Autoavaliação e Melhoria
13.1 Projeto de Autoavaliação 2019/2020 (resumo)
O processo de autoavaliação do Agrupamento é contínuo. A atual equipa é constituída pelos seguintes
elementos:
- Pedro Delgado (Docente 2.º Ciclo – Coordenador da Equipa);
- Ana Freitas (Docente 3.º Ciclo);
- Mónica Gomes (Docente Educação Pré-Escolar);
- Huga Jacob (Docente 1.º Ciclo);
- Maria José Batista (Representante dos Assistentes Operacionais e Técnicos);
- Joana Sousa (Representante dos Encarregados de Educação - E.B.I. /J.I. da Qª do Conde);
- Carina Silva (Representante dos Encarregados de Educação – E.B. 1.º Ciclo do Casal do Sapo);
- Beatriz Conceição (Representante dos alunos - E.B.I. /J.I. da Qª do Conde).
Esta Equipa pretende dar continuidade à formalização do Projeto de Autoavaliação, apresentando um
cronograma do trabalho referente ao ano letivo de 2020/2021, para além de elaborar/apresentar o
Relatório de Autoavaliação anual.
Deseja-se ainda melhorar o envolvimento/participação da comunidade educativa na autoavaliação,
dando continuidade ao placard informativo criado, que permita uma fácil e atualizada consulta sobre a
Autoavaliação do AEQC.
Até ao final do 1.º período de aulas do próximo ano letivo - 2020/2021 - a equipa apresentará um
relatório final sobre a implementação do Plano de Melhorias, analisando os resultados obtidos, as
limitações/dificuldades sentidas e os aspetos que, eventualmente, tenham que continuar a ser melhorados.
Nesta base a equipa procedeu à formalização do Projeto de Autoavaliação do Agrupamento referente
ao ano 2019/2020. As análises feitas e as propostas apresentadas enquadram-se no âmbito da legislação em
vigor.
A Equipa da Autoavaliação apresentará e divulgará as conclusões para que toda a comunidade educativa
tenha conhecimento das áreas onde devem incidir os seus esforços de melhoria no ano letivo de 2010/21.
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14. Balanço das ações de melhoria 2018/2019 e propostas para o ano letivo de
2019/20
Os Departamentos Curriculares do Agrupamento/Estruturas Pedagógicas, a Biblioteca Escolar e a
Coordenação dos Diretores de Turma apresentaram as ações desenvolvidas no âmbito das Propostas de
Melhoria da Equipa de Autoavaliação do AEQC, as quais se encontram divididas pelos quatro domínios de
melhoria apontados pela última avaliação externa. Foram também registadas propostas concretas de
melhoria envolvendo os Departamento/Estruturas Pedagógicas para o ano letivo seguinte. Os documentos
preenchidos por cada interveniente estão compilados numa pasta digital que se encontra em anexo a este
relatório.
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14.1 Serviços Internos
A seguinte tabela resulta da recolha de informação feita pela representante dos Assistentes
Operacionais na Equipa de Autoavaliação do Agrupamento.
Propostas 2018/19 e Balanço
- Aumentar o número de funcionários, tendo em atenção a necessidade de funcionamento dos vários serviços
existentes nas escolas do Agrupamento, prevenindo situações de baixa médica ou doença dos funcionários
atuais, levando a maior concentração de trabalho nos funcionários restantes;
- Melhorar a manutenção e utilização das impressoras existentes na sala de Diretores de Turma e de
Professores, fomentando o seu uso pelos docentes;
- Prevenir, pela atempada manutenção, situações de inoperacionalidade das respetivas impressoras;
- Dotar as escolas do Agrupamento com impressoras novas e modernas no software.

BALANÇO
. Foi maior a utilização pelos docentes das impressoras existentes na sala de Diretores de turma e de
professores, mas ainda falta melhorar mais a sua manutenção;
. O agrafador elétrico foi adquirido, faltando ainda mais uma guilhotina elétrica nos serviços de reprografia.

PROPOSTAS PARA O ANO LETIVO DE 2020/21
- Manter o n.º de assistentes operacionais para fazer face ao bom funcionamento de todos os serviços,
devendo estar mais um A.O. em horário intercalado com os dois assistentes no 1.º Ciclo;
- Melhorar os espaços exteriores junto ao átrio do 1.º Ciclo, colocando toldos para uma possível utilização
durante o inverno;
- Necessidade de melhorar os espaços sanitários da escola (alunos, em especial), colocando saboneteiras
e papel higiénico.
- Adaptar/aumentar as torneiras para poupança de água;
- Necessidade de uma linha telefónica para o exterior após as 17 horas, no 1.º Ciclo;
- Colocação de um telefone na sala de estudo;
- Relembrar a circular de informação sobre os primeiros socorros, acedendo ao posto, apenas em casos
de manifesta necessidade, de modo a não sobrecarregar esse serviço.
- Dar formação para lidar com os alunos da Educação Especial;
- Melhorar os serviços (alimentação) do refeitório;
- Contratar uma empresa de limpeza para as limpezas nas férias, ficando os gabinetes para os assistentes
operacionais fazerem a respetiva manutenção.
Tabela 89: Balanço do Plano de Melhoria dos Serviços Internos para 2019/2020 e Propostas para 2020/21
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14.2 Associações de Pais e Encarregados de Educação
14.2.1 APEBIC
A seguinte tabela resulta da recolha de informação feita pela representante da APEBIC na Equipa
de Autoavaliação do Agrupamento.
Propostas e Balanço 2019/20
A APEBIC tem como objetivos para o próximo ano letivo as seguintes propostas de melhoria:
- Sensibilizar pais/encarregados de educação para as valências de uma Associação de Pais, de modo a
consciencializá-los sobre o papel e a importância que as mesmas assumem no seio da comunidade
educativa, principalmente junto daqueles que vão ter esta experiência pela primeira vez.
- Informar em que consistem as funções dos representantes dos encarregados de educação de turma e
consciencializar da necessidade de ser elo de ligação entre os pais/encarregados de educação;
- Continuar a promover as parcerias e a desenvolver atividades lúdico/pedagógicas que contribuíam para
a formação integral dos discentes e promovam a aproximação de pais/encarregados de educação à
escola.
- Continuar a estabelecer relações que promovam uma melhoria na comunicação/informação entre a
associação de pais e os pais/encarregados de educação, docentes, assistentes operacionais, Direção e
restantes órgãos/grupos de trabalho do Agrupamento.
Balanço:
. O trabalho com os Pais/Encarregados de Educação foi bastante positivo, pois houve por parte destes,
maior procura do apoio e esclarecimentos da APEBIC, mostrando-se mais interessados/colaborativos com
as ações desenvolvidas pela associação.
. Ao longo do ano, aumentaram o número de contactos presenciais ou via email, de modo a solicitar a
ficha de inscrição, esclarecimento de assuntos vários, como por exemplo, funcionamento das AEC’s, do
refeitório e existência de ATL.
. Dado a confiança e procura descrita, procurámos manter os nossos parceiros e fizemos novos parceiros
(que demonstraram interesse em trabalhar connosco) cujas valências foram uma mais-valia, quer para
associados, quer para a Comunidade Educativa.
. No que diz respeito à interação com os docentes, continuamos a verificar alguns constrangimentos,
devido à dificuldade na circulação da informação.
PROPOSTAS PARA O ANO LETIVO DE 2020/21
- Continuar a sensibilizar Pais/Encarregados de Educação para as valências de uma Associação de Pais,
de modo a consciencializá-los sobre o papel e a importância que as mesmas assumem no seio da
comunidade educativa, principalmente junto daqueles que vão ter esta experiência pela primeira vez.
- Informar em que consistem as funções dos representantes dos encarregados de educação de turma e
consciencializar da necessidade de ser elo de ligação entre os pais/encarregados de educação;
- Continuar a promover as parcerias e a desenvolver atividades lúdico/pedagógicas que contribuíam para
a formação integral dos discentes e promovam a aproximação de pais/encarregados de educação à
escola.
- Continuar a estabelecer relações que promovam uma melhoria na comunicação/informação entre a
Associação de Pais e os pais/encarregados de educação, docentes, assistentes operacionais, Direção e
restantes órgãos/grupos de trabalho do Agrupamento.
- Campanha de sensibilização de retirada do amianto do recinto Escolar.
- Promover ações conjuntas com os pais para reabilitação do espaço, por exemplo: pintura de murais,
recuperação da mesa de pingue-pongue, requalificação do espaço exterior.
Tabela 90: Balanço do Plano de Melhoria para 2019/20 e Propostas de Ações de Melhoria da APEBIC para 2020/2021
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14.2.2. APEECS do Casal do Sapo
A seguinte tabela resulta da recolha de informação feita pela representante da Associação de Pais do
Casal do Sapo.

Propostas e Balanço 2019/20
O Ano letivo 2019/2020 teve duas fases bem distintas tendo em conta os acontecimentos a nível
mundial relacionados com a pandemia de Covid-19.
Numa Primeira fase a Associação de Pais e Encarregados de Educação da escola do Casal do Sapo
esteve focada em dar continuidade aos projetos que tinha vindo a desenvolver, nomeadamente:
- Dar apoio à continuidade do processo de adaptação da escola à recém obtida autorização por
parte da DGEST de autonomia educativa, pois em conjunto com a Direção do Agrupamento (a quem
agradecemos o apoio essencial que temos tido neste processo) acreditamos que estamos a dar
continuidade a um método de ensino que continua a revelar-se o caminho a seguir numa evolução da
educação que já há muito se sente necessária, mas como todas as mudanças difíceis de aplicar.
(Estávamos a conseguir cumprir os objetivos a que nos tínhamos proposto que acabou por não ser
concluída devido à Pandemia da Covid 19).
- Acompanhamento do projeto de requalificação da escola em conjunto com a Direção do
Agrupamento e com a Câmara de Sesimbra - reformulação da escola, dotando-a de melhores condições,
mas também estruturando-a e preparando-a para este novo processo de ensino que almejamos aplicar,
pois as escolas estão desenhadas para o método de ensino tradicional e se é um facto que as pessoas são
quem fazem as escolas, as infraestruturas são algumas das ferramentas que nos permitem atingir
melhores resultados.
- Sendo um projeto efetivamente Camarário, conseguimos, através dos contactos com a divisão
de Arquitetura da Câmara de Sesimbra em conjunto com os professores e o apoio de algumas escolas que
já desenvolvem o mesmo método de ensino, espelhar nos projetos o que é a nossa ideia do futuro desta
escolha, com espaços amplos, multidisciplinares inclusivos e acima de tudo flexíveis, algo que se afigura
muito diferente do método de ensino tradicional em “caixas”, tradicionalmente chamados de salas de
aula.
- Foi também um sucesso a colocação de equipamentos de A/C que, apesar de estarem
previstos após a conclusão das obras de requalificação, só após várias insistências da nossa parte e
indicando que até à conclusão das obras as crianças não poderiam passar frio ou calor e
disponibilizando-nos para inclusive sermos nós a suportar esse custo, os mesmos foram colocados pela
Câmara garantindo um mínimo de conforto para todas as salas de aula.
- Aumento do serviço de Componente de Apoio à Família que deixou de estar disponível apenas
para 25 crianças e, em conjunto novamente com a Direção da Escola e do Agrupamento, utilizando
recursos comuns, conseguimos aumentar este limite para 45 crianças, algo que já há muitos anos era
pedido sendo que contávamos todos os anos com listas de espera que chegaram por vezes a atingir as 13
crianças.
- Desenvolvemos esforços para que em conjunto com a Câmara pudéssemos agilizar o apoio às
famílias para a CAF que já existindo por parte da Câmara era um apoio que normalmente só chegava
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durante o segundo período sobrecarregando as famílias e Associação. Com este acordo conseguimos que
as candidaturas fossem entregues mais cedo agilizando todo este processo.
- Apoiar e melhorar a gestão da Atividades extracurriculares, algo que foi desejado e procurado
por nós há já dois anos e tomou forma não só para o Casal do Sapo como tínhamos idealizado, mas em
conjunto com a Direção e com a APEBIC para todo o Agrupamento, algo que foi muito mais além do que
tínhamos inicialmente previsto. Tal, acabou por trazer consigo desafios inerentes a um trabalho conjunto
entre três entidades com realidades e necessidades diferentes, mas que convergiam num único objetivo
- o aluno. Devemos dizer que foi e é um projeto de sucesso, com todas as melhorias que temos a apontar
e situações menos boas (que as há e muitas), a realidade é que as AEC do Agrupamento, face ao que
existia antes da dinamização por parte das associações, é amplamente superior.
Sensivelmente a meio do segundo período fomos confrontados com uma realidade para a qual não
estávamos preparados - uma pandemia que, em primeira análise, enviou todos para casa e se é um facto
que as escolas estavam fechadas, a Associação teve tudo menos trabalho.
Em primeira análise e muito antes do governo decretar aulas à distância, entendemos duas coisas:
- A primeira é que tínhamos funcionários da CAF em casa e se é um facto que esses funcionários não
tinham vínculo contratual com a Associação, não quisemos aumentar a crise naquelas famílias que, para
além do Covid, passariam também a deixar de receber o seu meio de subsistência.
- Por outro lado, tínhamos as crianças em casa (algumas delas filhos únicos), outras a viverem em
apartamentos muito pequenos sem condições e pior que tudo isso, algumas, a viver com agressores em
casa que, naturalmente, estando 24h em coabitação, aumentaria a possibilidade de mais agressões e de
vários tipos.
Juntando estes dois fatores e apesar de muitos pais terem deixado de pagar as mensalidades,
reduzimos para metade as mensalidades dos que estavam dispostos a pagar e socorremo-nos de algum
fundo de maneio da Associação para manter estas profissionais a trabalhar. Por um lado, recebendo por
completo a sua renumeração, por outro, era uma maneira de alguns meninos terem um momento mesmo
que através de um computador ou até às vezes apenas um telemóvel algum contacto com os seus colegas
e alguma atividade para desenvolver.
Entretanto, começámos em conjunto com a Direção do Agrupamento a delinear possíveis soluções
para uma eventual necessidade de ensino a distância, rapidamente compreendemos que existia um
problema: nem todas as crianças tinham computadores/tabletes para conseguirem aceder a esse ensino.
Assim, a Direção do Agrupamento, por meios próprios, conseguiu alguns tabletes e a Associação conseguiu
junto de um grupo de empresas (GRUPO JRC sedeada no Seixal a quem agradecemos na altura e deixamos
aqui uma nota de apreço) a doação de perto de 35 computadores para fazer face a esta necessidade.
Não posso deixar de agradecer também ao Diretor Luís Pacheco que disponibilizou meios próprios para
nos ajudar a concretizar esta operação num tempo record e garantir que ninguém no nosso agrupamento
deixasse de ter acesso igual à educação independentemente da sua condição socioeconómica.
PROPOSTAS PARA O ANO LETIVO DE 2020/21
- Continuar a sensibilizar Pais/Encarregados de Educação para as valências de uma associação de pais, de
modo a consciencializá-los sobre o papel e a importância que as mesmas assumem no seio da comunidade
educativa, principalmente junto daqueles que vão ter esta experiência pela primeira vez.
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- Continuar a promover atividades que promovam a aproximação de pais/encarregados de educação à escola
e atividades letivas e complementares.
- Continuar a estabelecer relações que promovam uma melhoria na comunicação/informação entre a
associação de pais, docentes, assistentes operacionais, direção e restantes órgãos/grupos de trabalho do
agrupamento.
- Realização de reuniões regulares de Direção da Associação que promovam a partilha de informações,
identificação de necessidades num processo participativo e transparente.
- Promoção de reuniões regulares com Pais/Encarregados de Educação - Assembleias de Pais.
- Campanha de sensibilização sobre o bullying, em parceria com Projeto Família+.
- Sinalização e encaminhamento de alunos e famílias que necessitem de apoio no âmbito do Projeto Família+.
- Promover ações conjuntas com os pais para reabilitação dos espaços exteriores, por exemplo: pintura e
reparação das vedações da horta, galinheiro, remodelação da cozinha de lama, etc.
Tabela 91: Balanço do Plano de Melhoria para 2019/20 e Propostas de Ações de Melhoria da Associação de Pais do Casal do
Sapo para 2020/2021
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14.3. Alunos
A seguinte tabela resulta da recolha de informação feita pela representante dos Alunos na Equipa
de Autoavaliação do Agrupamento.
Propostas de Melhoria dos Alunos 2019/2020
- Existência de mais disciplinas/ atividades extracurriculares, algo que fomentasse a criatividade e cativasse
os alunos a estar na escola;
- Melhorar as refeições da escola;
- Fazer melhorias no espaço da escola como, por exemplo, a criação de espaços com um ambiente mais
descontraído que alivie os alunos da pressão do dia-a-dia, uma sala de jogos ou mais zonas com sofás e bancos.
- Aulas mais diversificadas e interativas, que envolvessem jogos, pesquisas, visualizações de vídeos ou outro
tipo de ferramentas motivadoras para a aprendizagem;
- Maior quantidade de Apoios ao Estudo e Reforços Curriculares.
BALANÇO
- A existência de atividades extracurriculares podia ter sido mais explorada, apesar da existência de alguns
clubes na escola, os mesmos são pouco frequentados e têm pouco conhecimento por parte dos alunos. A
divulgação dos clubes/ atividades extracurriculares seria uma boa melhoria;
- Ainda existe mais para melhorar no Refeitório. Por vezes, as refeições que aparecem na ementa não condizem
com as refeições servidas;
- O espaço reservado aos alunos na zona do bar foi melhorado com muito sucesso, o espaço tornou-se mais
agradável e acolhedor;
- Ocorreu uma grande melhoria nesta proposta, as aulas tornaram-se mais diversificadas e estimulantes para
a aprendizagem, a proposta foi cumprida com sucesso;
- A quantidade de apoios e reforços manteve-se razoável, apesar de no 9.ºano não existirem apoios ou grupos
de sucesso e, sendo considerado um ano mais exigente, devia existir maior quantidade destes reforços.
Propostas de melhoria 2020/2021 (para a escola)
- Tornar a escola mais verde, colocar plantas nas salas de aula, criar mais espaços verdes, para relaxar os
alunos e melhorar dentro dos possíveis o seu contacto com a natureza;
- Troca das torneiras atuais por umas temporizadas, iria diminuir o gasto de água e a despesa da escola;
- Isolar as janelas das salas de aula, para ajudar no conforto e na concentração dos alunos durante os dias
mais frios ou mais quentes;
- Promover a melhoria nos computadores e sobretudo da internet nas salas de aula.
Propostas de Melhoria para 2020/2021 (para a atuação dos alunos):
- Realização de mais Assembleias de Estudantes, criação de uma plataforma ou grupo com o fim de dar
propostas, críticas ou sugestões para o melhor funcionamento da escola, sendo bem divulgado com o intuito
de obter o maior número de ajuda possível;
- Divulgação e ampliação dos projetos/atividades extracurriculares como o Voluntariado, O Projeto Escola
Azul ou o Eco Escolas, atividades que melhorem o nível de cidadania dos alunos e o espírito de entreajuda.
Tabela 92: Balanço do Plano de Melhoria dos Alunos para 2019/2020 e Propostas de Ações de Melhoria para 2020/21

183

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
14.4 Biblioteca Escolar (BE)
Propostas de Melhoria da Equipa de
Autoavaliação do AEQC para
2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2020/2021

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao
desenvolvimento de estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos
- Identificar fatores de
insucesso intrínsecos ao
processo de ensino e de
aprendizagem.
- Desenvolver estratégias mais
ajustadas e potenciadoras dos
desempenhos académicos dos
alunos.

1.
Aumento
do
acervo
bibliográfico,
diversificado e adequado às atividades letivas
promovidas pelos docentes dos vários
Departamentos Curriculares.
2. Desenvolvimento da articulação entre a BE e
os Departamentos Curriculares, na realização
de atividades pedagógicas de âmbito
curricular,
rentabilizando
os
recursos
pedagógicos existentes no espaço da BE.
3. Articulação entre a BE e o trabalho na sala
de aula, promovendo o trabalho colaborativo,
participando no planeamento, realização e
avaliação das atividades com os docentes.
4. Produção de recursos pedagógicos de apoio
às disciplinas: guiões de pesquisa, fichas de
leitura, recursos digitalizados, glossários de
disciplinas/conceitos importantes…, numa
articulação de trabalho pedagógico entre a BE
e os Departamentos Curriculares.

1. Reforçar a articulação entre a BE e
os Departamentos Curriculares, na
conceção e realização de atividades
pedagógicas de âmbito curricular,
rentabilizando
os
recursos
pedagógicos existentes no espaço da
Biblioteca Escolar.
2. Reforçar a articulação entre a BE e
o trabalho na sala de aula,
promovendo o trabalho colaborativo,
participando
no
planeamento,
realização e avaliação das atividades
com os docentes.
3. Reforçar a produção de guiões e
outros materiais de apoio à pesquisa e
utilização da informação pelos alunos.

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de
escolaridade, por forma a sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva
sequencialidade das aprendizagens.
- Refletir sobre as orientações
curriculares e os currículos de
cada ano/ciclo de
escolaridade, permitindo a sua
operacionalização.

1. Aplicação do Referencial: Aprender com a
Biblioteca Escolar, aplicando as diferentes
literacias – Leitura, Informação, Media – em
trabalhos de investigação/pesquisa junto da
comunidade escolar.

- Sistematizar práticas
pedagógicas que assegurem a
gestão vertical e a efetiva
sequencialidade das
aprendizagens.

2. Sistematização do trabalho de projeto,
articulando atividades de aprendizagem
curricular na B.E. com os docentes de
diferentes ciclos, numa perspetiva de trabalho
sequencial com a comunidade escolar.

- Sistematizar práticas
pedagógicas que assegurem a
gestão vertical e a efetiva
sequencialidade das
aprendizagens. (continuação)

3. Disponibilização de recursos de natureza
digital, bibliográfica e informática em
quantidade e qualidade, que permitam o
desenvolvimento de práticas pedagógicas
ativas junto da comunidade escolar e
possibilitando a melhoria dos resultados
escolares dos alunos.
4. Criação de um acervo audiovisual ligado à
biblioteca on-line com base no Plano de
Ensino a Distância da Biblioteca (E@D),
envolvendo Contos/Histórias e
disponibilizados no Youtube.

1. Continuar a aplicação do
Referencial: Aprender com a
Biblioteca Escolar, aplicando as
diferentes literacias – Leitura,
Informação, Media – em trabalhos de
investigação/pesquisa junto da
comunidade escolar.
2. Continuar a sistematização do
trabalho de projeto, articulando
atividades de aprendizagem curricular
na B.E. com os docentes de
diferentes ciclos, numa perspetiva de
trabalho sequencial com a
comunidade escolar.
3. Aumentar a disponibilização de
recursos de natureza digital,
bibliográfica e informática em
quantidade e qualidade, que
permitam o desenvolvimento de
práticas pedagógicas ativas junto da
comunidade escolar e possibilitando a
melhoria dos resultados escolares dos
alunos.

Tabela 93 Balanço do Plano de Melhoria da Biblioteca para 2019/2020 e Propostas de Ações de Melhoria para 2020/21 –
Biblioteca Escolar
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14.5 Departamentos
14.5.1 Educação Pré-Escolar
Propostas de Melhoria da Equipa
de Autoavaliação do AEQC para
2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2020/2021

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de insucesso
intrínsecos ao processo de ensino e
de aprendizagem.
-

Desenvolver

ajustadas

e

estratégias

mais

potenciadoras

dos

académicos

dos

desempenhos
alunos.

Propostas de Melhoria da Equipa
de Autoavaliação do AEQC para
2019/2020

- Partilha de experiências e de práticas nas
reuniões de Departamento;
- Reflexão conjunta nas reuniões de
Departamento, no final dos períodos, para
balanço e reflexão do trabalho realizado;

* Não se aplica à Educação PréEscolar uma vez que não há
insucesso nestas faixas etárias.

Elaboração
de
relatórios
Técnico
Pedagógicos para os alunos da educação
especial - atividades diferenciadas em
contexto de sala.
O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2020/2021

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

- Refletir sobre as orientações
curriculares e os currículos de cada
ano/ciclo

de

escolaridade,

permitindo a sua operacionalização.

- Sistematizar práticas pedagógicas

. As docentes frequentaram a ação de
Formação PIPALE que permitiu refletir acerca
da Linguagem Oral e da Abordagem à escrita,
incluída na Área de expressão e Comunicação
das OCEPE
. Foram realizados momentos de reflexão
conjunta e de partilha de práticas e de
experiências
entre
as
docentes,
nomeadamente em reuniões de
Departamento, reuniões de partilha através
da plataforma ZOOM.
. Foram dinamizadas atividades em
articulação com o 1.º ciclo, no âmbito do
Projeto “Juntos vamos mais longe”.

que assegurem a gestão vertical e a
efetiva

sequencialidade

aprendizagens.

das

. Foram dinamizadas atividades de audição de
histórias com Professor Bibliotecário na EBI e
com os alunos do 1.º e 3.º ano da EB1/JI do
Casal do Sapo.
. Foram trabalhadas
Sustentabilidade”.

as

“Maletas

da

. No início do ano letivo realizar
um momento de reunião com as
docentes de 1.º ciclo que irão ter
as turmas de 1.º ano.
. No início do ano letivo, aquando
da preparação das atividades,
realizar um momento de reflexão,
entre as docentes, para análise do
Capítulo
Intencionalidade
Educativa
e
Organização
do
Ambiente
Educativo, das OCEPE.
. No final do 1.º período letivo
realizar um momento de reflexão
sobre as Áreas de Conteúdo e o
balanço do que tem vindo a ser
desenvolvido nas salas (cada
docente seleciona um aspeto da
sua prática para partilha, reflexão
e debate).
. No final do 2.º período letivo,
realizar um momento de reflexão
sobre a Continuidade Educativa e
as
Transições,
preparando/antecipando
o
momento da
passagem das crianças para o 1º
ciclo.
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C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

-

Intensificar

diferenciação

práticas

de

pedagógica

em

sala de aula.
- Intensificar a adequação do
ensino às capacidades e aos
ritmos
alunos

de

aprendizagem

dos

(autonomia

e

flexibilização).
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2019/2020

. A organização dos espaços das salas permitiram,
como sucede na Educação Pré-Escolar, a
realização de diferentes atividades, em
dinâmicas de grupo diversas (par/pequeno e
grande grupo) e com o apoio das Educadoras e
das Assistentes que adequam as propostas a cada
uma das crianças, de acordo com as suas
características e estádios de desenvolvimento.
. Em algumas salas foram realizados trabalhos
por projeto de estudo, científicos, de
intervenção na comunidade e artísticos e
atividades diferenciadas, de acordo com os
interesses dos grupos, respeitando os seus ritmos
e individualidade.

. A realização da Ação de
Formação sobre as OCEPE, como
foi referido no início dos dois
últimos anos letivos, no momento
de auscultação das necessidades
de Formação dos Docentes,
permitirá compreender diferentes
formas de realizar a diferenciação
pedagógica.
. Ações de formação para as
docentes em Dança Criativa,
Movimento,
Artes
Plásticas,
Teatro…

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2020/2021

D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos

Realizar,

pelo

menos

dois

momentos ao longo do ano letivo,
-

Coadjuvar

e/ou

observar

diferentes práticas letivas em

Foi realizada a Observação entre Pares pelas
docentes.

profissional dos docentes.

modo a partilhar práticas

diferenciadas e a refletir sobre a
sua melhoria/ adequação.

sala de aula, enquanto medida
promotora do desenvolvimento

de

Foi realizada a Coadjuvação, no âmbito da
Flexibilidade Curricular a duas turmas de 1.º ano.

As

docentes

de

1.º

Ciclo,

nomeadamente as de 1.º ano,
terem oportunidade de observar a
prática letiva das Educadoras, de
modo a conhecer a diversidade das
práticas e poderem realizar uma
“transição suave” dos alunos para
o 1.º ano.

Tabela 94: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2019/2020 e Propostas de Ações de Melhoria para 2020/21
– Educação Pré-Escolar
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14.5.2 -1.º Ciclo
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2020/2021

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

-

Identificar

insucesso
processo

fatores

intrínsecos
de

ensino

de
ao

e

de

aprendizagem.

- Desenvolver estratégias mais
ajustadas e potenciadoras dos
desempenhos académicos dos
alunos.

Foram reforçados os contactos com os
encarregados de educação (EE) e outros
intervenientes envolvidos no processo educativo
dos alunos, de forma a identificar os fatores
geradores do seu insucesso.
Foi realizado, no âmbito do PAEP, um trabalho ao
longo do ano letivo, de valorização da gestão e
lecionação interdisciplinar e articulada do
currículo (Português/Estudo do Meio; Metodologia
de Trabalho de Projeto/Tecnologias Informação e
Comunicação; Gestão Emocional/Cidadania e
Desenvolvimento e em Educação Artística
articulou-se Música/Expressão Dramática/Teatro e
Educação Física/Dança.
Foi reforçada a diferenciação pedagógica.
Foi promovida a Metodologia de Trabalho de
Projeto em sala de aula como parte do processo do
ensino/aprendizagem, com operacionalização em
Apoio ao Estudo “Turma Em Ação”, no 1.º e 2.º
ano.

-Desenvolver estratégias mais
ajustadas e potenciadoras dos
desempenhos académicos dos

Na EB1/JI do Casal do Sapo, no seu PIP foram
realizados diversos trabalhos de projeto que
envolveram a participação de alunos dos vários
anos de escolaridade e pré-escolar.

alunos.
Foi cumprida a realização de Assembleias de
Delegados e Subdelegados, por anos de
escolaridade, implicando o aluno como parte ativa
do contexto e processo educativo.

. Reforçar os contactos com os
encarregados de educação (EE) e
outros intervenientes envolvidos
no processo educativo dos alunos,
de forma a identificar os fatores
geradores do seu insucesso.
. Dar continuidade ao reforço do
trabalho de valorização da gestão
e lecionação interdisciplinar e
articulada do currículo (mantendo
as aglutinações).
.
Reforçar
pedagógica.

a

diferenciação

. Dar continuidade à Metodologia
de Trabalho de Projeto em sala de
aula como parte do processo do
ensino/aprendizagem,
com
operacionalização em Apoio ao
Estudo “Turma Em Ação”, no 1.º;
2.º e 3.º ano.
. Realizar Assembleias de Turma
(no 1.º, 2.º e 3.º anos a sua
implementação
acontece
no
Projeto
de
Gestão
Emocional/Cidadania
e
Desenvolvimento).
.
Dar
continuidade
às
Assembleias/Conselhos de Turma e
de Delegados e Subdelegados.

No âmbito do PIP, na EB1/JI do Casal do Sapo
foram realizados Conselhos de turma semanais
por turma e Assembleias de Escola.
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2020/2021

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.
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- Refletir sobre as orientações
curriculares e os currículos de
cada

ano/ciclo

de

escolaridade, permitindo a sua
operacionalização.
-

Sistematizar

práticas

pedagógicas que assegurem a
gestão vertical e a efetiva
sequencialidade

das

aprendizagens.

Foram realizadas reuniões do Conselho de
Ano/ Equipa Pedagógica, direcionadas de
forma a sistematizar práticas pedagógicas
que asseguraram a gestão vertical e a
efetiva sequencialidade das aprendizagens,
atendendo ao Perfil do Aluno (PA) e às
Aprendizagens Essenciais (AE).
Foram
realizadas
reuniões
de
Departamento do 1.º Ciclo, direcionadas de
forma a aprofundar a reflexão sobre os
currículos
de
cada
ano/ciclo
de
escolaridade, no âmbito dos documentos
orientadores (PA e AE) e de acordo com a
Lei em vigor.

Dar continuidade às reuniões a realizar
nos Conselhos de Ano/Equipas
Pedagógicas e no Departamento, de
forma a sistematizar práticas
pedagógicas que assegurem a gestão
vertical e a efetiva sequencialidade das
aprendizagens, atendendo ao Perfil do
Aluno (PA) e às Aprendizagens Essenciais
(AE); e de forma a aprofundar a reflexão
sobre os currículos de cada ano/ciclo de
escolaridade, no âmbito dos documentos
orientadores (PA e AE) e de acordo com a
Lei em vigor.

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

.No âmbito do PAEP, no 1.º ano, a
diferenciação
pedagógica
foi
operacionalizada entre a professora titular
de turma e o seu par pedagógico,
beneficiando de mais tempo para esse
efeito, tendo dos alunos um conhecimento
mais aprofundado, um contacto mais direto
e sequencial, procurando dar assim uma
resposta às dificuldades e/ou necessidades
dos
diferentes
grupos/alunos
que
constituem cada uma das turmas.
-

Intensificar

práticas

de

diferenciação pedagógica em
sala de aula.

.Procurou-se dar uma resposta formativa
diferente aos alunos que estiveram aquém
(combate preventivo do insucesso) e que
estiveram para além das aprendizagens
essenciais (sucesso de qualidade). Estas
estratégias encontram-se registadas no
PAPT de cada uma das turmas.
.No 1.º ano, durante o 2.º período letivo, foi
implementado um sistema rotativo nas
turmas, que pressupôs a divisão dos alunos
das três turmas, pelas três docentes
titulares de turma, fazendo diferenciação
pedagógica nos diferentes grupos formados.
.Foi concretizada Metodologia de Trabalho
de Projeto com a possibilidade de envolver
todas as disciplinas curriculares, mas com
enfoque em Estudo do Meio (1.º e 2.º ano
de escolaridade).

. Dar continuidade às práticas de
diferenciação pedagógica em sala de
aula, com o par pedagógico no 1.º ano.
. Dar continuidade às práticas de
diferenciação pedagógica em sala de
aula.
. Dar continuidade à operacionalização da
Metodologia de Trabalho de Projeto.
. Dar cumprimento aos Critérios de
Avaliação aprovados para o AEQC,
alterando a operacionalização dos
mesmos, dando enfoque na avaliação dos
alunos do 1.º Ciclo, aos Níveis de
Desempenho
previstos
para
cada
componente do currículo.
. Priorizar na avaliação dos alunos, todo o
processo formativo, atendendo ao Perfil
do Aluno no final de cada ano de
escolaridade
e
às
Aprendizagens
Essenciais que os mesmos necessitam de
desenvolver.
. Desenvolver estratégias e atividades que
permitam incrementar um trabalho
transversal no que se refere à Cidadania e
Desenvolvimento (CD) e às Tecnologias
(TIC), como competências fundamentais e
que estão na base de todo o trabalho a
desenvolver nas diferentes turmas/anos e
Ciclos.

- Intensificar a adequação do
ensino às capacidades e aos
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ritmos de aprendizagem dos
alunos (autonomia e
flexibilização).

. Dar continuidade à Metodologia de
Trabalho de Projeto com a possibilidade
de envolver todas as disciplinas
curriculares, mas com enfoque em Estudo
do Meio (1.º e 2.º 3.º ano de
escolaridade).
.No âmbito do PIP, promoveu-se em
algumas turmas a implementação do Plano
Individual de (PIT) e implementou-se
durante o 3.º período, na turma do 2.º D,
um trabalho de tutorias assente em
roteiros de estudo individuais.

. No âmbito do PIP dar continuidade ao
trabalho por projetos, a partir dos
interesses, curiosidades e motivações das
crianças/alunos, indo ao encontro do
Currículo do 1.º Ciclo, de acordo com o
que for sendo planeado entre os alunos e
os seus Professores/ Tutores. Poderá ser
realizado em pequenos grupos ou
individualmente, a partir de roteiros de
estudo.
. Continuar a criar metodologias e
instrumentos de autorregulação e
balanço das aprendizagens dos alunos.

Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2020/2021

D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

Foi concretizada (PAEP) a implementação
da Medida da Coadjuvação em Educação
Artística, Educação Física e Inglês no 1.º e
2.º ano.
-

Coadjuvar

e/ou

observar

diferentes práticas letivas em
sala de aula, enquanto medida
promotora do desenvolvimento
profissional dos docentes.

Foi operacionalizada a Medida de Par
Pedagógico
na
disciplina
de
Português/Estudo do Meio (1.º ano de
escolaridade).
Durante o 1.º período e parte do 2.º, foi
potenciada uma maior interação entre
alunos e professores de diferentes
turmas/ciclo, observando-se com caráter
formal e informal as práticas letivas,
partilhando experiência, conforme
previsto na Medida D1 Observação entre
Pares (docentes).

. Continuar a implementar a Medida de D1
com
reflexão
conjunta
entre
observador/observado.
. Planificar/organizar o trabalho a
desenvolver no âmbito da Coadjuvação.
. Privilegiar o trabalho colaborativo entre
docentes do mesmo ano/ciclo na
planificação e elaboração de atividades.
. Dar continuidade, conforme previsto à
Medida D1 Observação entre Pares
(docentes).

Tabela 95: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2019/2020 e Propostas de Ações de Melhoria para 2020/21
– 1.º Ciclo
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14.5.3 - Diretores de Turma
Propostas de Melhoria
da Equipa de
Autoavaliação do
AEQC para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para 2020/2021

● Sinalização dos alunos em risco

Dar

de abandono;

implementadas este ano, das quais se salienta:

● Propostas

processo de ensino e de
aprendizagem.

-Desenvolver
estratégias
ajustadas
potenciadoras

mais
e
dos

desempenhos

atividades

e

estratégias

- Nas Assembleias de Turma e/ou contactos individuais

acompanhamento/Encaminhamento

com os alunos, procurar recolher dados que permitam

para o Centro de Saúde, SPO,

identificar estes fatores de insucesso e em CT/Conselho

Educação

de

Especial

● Trabalho

insucesso intrínsecos ao

às

para

e/ou

Apoio

especializado;

- Identificar fatores de

continuidade

Ano

considerá-los

para

a

organização

do

trabalho/definição de estratégias e proposta de medidas
em

parceria

com

a aplicar aos alunos/ à turma;

Educação Especial;

- Projeto do Apadrinhamento (momento de coesão e

● Trabalho colaborativo no âmbito

promoção de afetos entre alunos de diferentes faixas

do PES e EPIS;

etárias); Articular com Projeto Mentorias (PMS)

● Trabalho colaborativo com os

- Promover momentos de partilha em turma de boas

docentes das diversas medidas,

práticas e estratégias individuais de trabalho que

nomeadamente, Reforços, PLNM,

conduziram à obtenção de melhores resultados;

entre outros;

- Conselhos de Turma em Ação – trabalho projeto-

● Encaminhamento de alunos para
percursos
complementares
ou
alternativos;
● Contactos regulares com o

Participação de todos os Elemento/disciplinas do CT nos

Encarregado de Educação

- Trabalho colaborativo com a equipa de Ed. Especial no

● Reflexões conjuntas com EE,

sentido da inclusão e de uma intervenção e apoio

aluno e/ou técnicos;

efetivos;

● Acompanhamento da aplicação

-

das medidas, dos PAPI e RTP;

nomeadamente na parceria com o Centro Comunitário;

● Balanço e reflexão individual de

- Balanço e reflexão individual de alunos e EE no plano

alunos e E.E. no plano

(momento de auto e heteroavaliação);

● Assembleias de Turma Semanais

- Possibilitar um maior conhecimento e envolvimento das

● Turma + Ação;

turmas com os alunos com medidas e alunos da UEE;

●

académicos dos alunos.

CTA, na planificação, implementação e avaliação da
consecução das atividades do mesmo;

Colaborar

com

o

projeto

de

Voluntariado,

Conselho de Turma em Ação -

- Projeto Turma +, como promotor dos valores individuais

planificação

com vista à coesão, espírito de equipa e promoção do

conjunta

e

gestão(CTA);

sucesso da turma;

●

Projeto do Apadrinhamento;

- Eleitos da Turma – reconhecimento e valorização no

●

Projeto de Voluntariado;

âmbito das categorias propostas, procurando uma forma

●

Plano de E@D – aplicação das

de dar mais visibilidade/reconhecimento aos eleitos.

medidas e procedimentos junto

- Horário da Assembleia de Turma integrado no horário

dos alunos e EE, articulando com

da turma de forma a permitir a participação de todos os

o CT;

alunos; (Manter e reforçar - PMS)

Parceria com diversas entidades

- Plano de E@D – aplicação das medidas e procedimentos

●

junto dos alunos e EE, articulando com o CT.
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Propostas de Melhoria da Equipa de
Autoavaliação do AEQC para
2019/2020
-

Desenvolver

ajustadas

e

estratégias

mais

potenciadoras

dos

desempenhos académicos dos alunos.
(continuação)

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2020/2021

- Conselhos de Turma em Ação planificação conjunta e gestão;
- Parceria com diversas entidades
(CERCIZIMBRA;

Bombeiros

Voluntários, Projeto EPIS, CMS, AMS,
Juntas de Freguesia entre outras).

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

- Mediar, sempre que oportuno e
- Intensificar práticas de diferenciação
pedagógica em sala de aula.

possível, o trabalho de cada docente
e do CT com a turma, através da
reflexão em CT, das atividades do
CTA, OC e Projeto Turma + Ação,
assim como nos casos de alunos com
medidas

(universais

e

outras)

–

- Intensificar a adequação do ensino às

Decreto-Lei 54.

capacidades

de

- CTA – trabalho projeto – planificação

aprendizagem dos alunos (autonomia e

de atividades, definição de formas de

flexibilização).

trabalho que se adequem, ajustadas

e

aos

ritmos

- Dar continuidade às atividades e
estratégias implementadas este ano,
nomeadamente:
- Trabalho colaborativo no âmbito dos
Conselhos de Ano e de Turma.
- Plano de E@D.
- Apoio burocrático ao DT por
elementos do Conselho de Turma no
E@D.

ao contexto da turma;
- Trabalho colaborativo com a equipa
de E. Especial no sentido da inclusão
e

de

uma

intervenção

e

apoio

efetivos.
Tabela 96: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2019/2020 e Propostas de Ações de Melhoria para 2020/21
– Diretores de Turma
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14.5.4 - Departamento de Matemática
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2020/2021

A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao
desenvolvimento de estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

-

Identificar

insucesso
processo

fatores

intrínsecos
de

ensino

de
ao

e

de

aprendizagem.

- Realização continuada de exercícios em que os alunos

.Dar

manifestam maiores dificuldades;

atividades e estratégias já

- Aplicação de atividades de reforço/consolidação;

implementadas.

- Sistematização dos conteúdos lecionados;
-

Aplicação

das

medidas

previstas

nos

planos

Recuperação/desenvolvimento;
- Proposta dos alunos para a frequência de ADS/ Reforço
Curricular;

- Desenvolver estratégias mais
ajustadas e potenciadoras dos
desempenhos académicos dos
alunos.

continuidade

.Dar

continuidade

às

às

medidas de promoção do
sucesso

escolar

implementadas.

- Coadjuvação em sala de aula;

. Coadjuvação em sala de

- Acompanhamento mais individualizado;

aula;

- Atividades em grupo com apresentação à turma

. Apoio ao estudo/reforço

- Reforço positivo;

curricular

- Trabalho cooperativo/pares;

. ADS

- Jogos matemáticos;

. Aula de preparação para

- ADS quinzenal

provas finais de ciclo

- Aula de preparação para as provas finais de ciclo

.

- Realização semanal de exercícios (questões aula) para

interpares

Reforçar

as

Tutorias

avaliação dos conhecimentos adquiridos nos temas
abordados nesse período de tempo;
- Apoio proporcionado pelos professores da Sala de Estudo
na disciplina;
- Exigência relativamente às atitudes e comportamentos
dos alunos e adoção de regras de comportamento em sala
de aula comuns.
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2020/2021

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de
escolaridade, por forma a sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva
sequencialidade das aprendizagens.
- Reflexão em Departamento sobre práticas letivas;
- Dar continuidade às
- Refletir sobre as orientações -Trabalho colaborativo entre docentes na planificação e atividades e estratégias já
curriculares e os currículos de elaboração de materiais;
implementadas.
cada

ano/ciclo

de

Partilha de recursos entre docentes

-

escolaridade, permitindo a sua

Incrementar

-Coadjuvação de professores de ciclos diferentes/mesmo

pedagógicas

operacionalização.

ciclo;

diversificadas

Planificações de atividades interdisciplinares;

assegurem a gestão vertical

e

práticas
didáticas
que
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-

Sistematizar

práticas

pedagógicas que assegurem a

-Apoio em sala de aula proporcionado pelos professores

e a sequencialidade das

de Educação Especial;

aprendizagens;

gestão vertical e a efetiva
sequencialidade

- Desenvolver trabalhos
interdisciplinares.

das

aprendizagens
C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às
capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.
-

Intensificar

práticas

de

Adaptação do nível de complexidade de um tema em

Dar

continuidade

às

função do nível dos alunos;

atividades e estratégias já

diferenciação pedagógica em

Valorização das várias formas de expressão: oral,

implementadas.

sala de aula.

escrita...;
Realização de fichas de trabalho de consolidação/reforço
dos conteúdos lecionados;
Sistematização dos conteúdos lecionados;

- Intensificar a adequação do
ensino às capacidades e aos
ritmos de aprendizagem dos
alunos

(autonomia

e

Aplicação

das

medidas

previstas

nos

o

trabalho

formativo.
Utilizar mais as instalações

Planos

de

Recuperação/desenvolvimento;

fora da sala de aula, como
a biblioteca e sala de
estudo.

Repetir a informação, explicar em outras palavras;

Diversificar

Adaptar o tempo às atividades;

flexibilização).

Priorizar

tarefas/atividades.

Utilização de recursos digitais;

Diversificar

Apoio individualizado e diferenciado aos alunos;

os

recursos

digitais em sala de aula

Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de

(aplicações online).

aprendizagem dos alunos;
Apoio em sala de aula proporcionado pelos professores de
Educação Especial.
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação do
AEQC para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2020/2021

D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

- Aplicação da medida D1 por todos os docentes do

Continuar a implementar a

departamento,

medida de D1 e reflexão

enquanto

medida

promotora

do

desenvolvimento profissional dos docentes;
Coadjuvar

e/ou

observar

diferentes práticas letivas em
sala de aula, enquanto medida
promotora do desenvolvimento

- Reflexão em Departamento sobre as práticas letivas e
estratégias/metodologias a implementar;
- Articulação entre os docentes do mesmo ano de
escolaridade;

conjunta

entre

observador/observado.
Planificação/organização
do trabalho a desenvolver
no âmbito da coadjuvação.

profissional dos docentes.
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- Coadjuvação pedagógica de professores do mesmo

Privilegiar

o

trabalho

ciclo/ciclos diferentes.

colaborativo entre docentes
do mesmo ano/ciclo na
planificação e elaboração
de atividades.

Tabela 97: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2019/2020 e Propostas de Ações de Melhoria para 2020/21
– Departamento de Matemática
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14.5.5. Departamento de Ciências Experimentais
Propostas de Melhoria
da Equipa de
Autoavaliação do AEQC
para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2020/2021

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de

- Promoção da autonomia e dos hábitos e métodos de
trabalho dos alunos;

insucesso intrínsecos ao

- Sistematização dos conteúdos lecionados;

processo de ensino e de

- Valorização da participação espontânea dos alunos em sala
de aula;

aprendizagem.

- Dinamização de atividades laboratoriais/ experimentais;
- Desdobramento de CN de 5.º ano para a realização de
trabalho prático/Experimental;

Dar continuidade às
atividades e estratégias já
implementadas.

- Articulação de atividades com outras disciplinas e
professores, nomeadamente da Educação Especial;

Dar continuidade ao

- Realização de fichas de trabalho de consolidação e revisão
dos conteúdos lecionados;

ano e implementar a medida

- Aplicação de questões-aula;
- Acompanhamento mais individualizado;

desdobramento das CN de 5.º
no 6.º ano.
No final do ano letivo,
privilegiar a preparação de

- Atividades em grupo com apresentação à turma;

materiais/ atividades

- Tutorias interpares (aluno-aluno);

pedagógicas para os alunos e

- Trabalho cooperativo/pares;

a elaboração de Projetos a

potenciadoras dos

- Utilização diferenciada de recursos, nomeadamente digitais;

incrementar no próximo ano

desempenhos

- Utilização do email para a comunicação de informação
(matrizes dos testes, conteúdos, trabalhos de casa/de
projeto, etc.) e esclarecimento de dúvidas;

- Desenvolver
estratégias mais
ajustadas e

académicos dos alunos.

- Construção de blogs/email da turma para disponibilizar
informação diversa e divulgar curiosidades relacionadas com
os assuntos tratados nas aulas;

letivo.
Investir na formação docente
na área didática.

- Comunicação das dificuldades dos alunos (nos domínios
cognitivo e das atitudes e valores) aos EEs via caderneta ou
DT ou da plataforma GIAE 5;
Propostas de Melhoria
da Equipa de
Autoavaliação do AEQC
para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2020/2021

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos. (continuação)
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- Articulação com a B.E. e utilização dos seus
recursos;
- Aplicação das medidas previstas nos Planos de
Acompanhamento/Recuperação/Desenvolvimento
dos alunos, nomeadamente a proposta dos alunos
para a frequência da Sala de Estudo;
- Dinamização de atividades motivadoras para os
alunos, tais como concursos, visitas de estudo,
participação em projetos e convite de entidades
palestrantes, a destacar as Olimpíadas da Biologia
Júnior, as Olimpíadas da Química e a Literacia 3D;
- Partilha de recursos entre docentes;
- Aplicação de testes formativos iguais ou
semelhantes por ano de escolaridade;
- Aplicação de diversos instrumentos de avaliação;
- Aplicação das medidas previstas nos Planos de
Desenvolvimento, nomeadamente a proposta dos
alunos para a frequência de ADS de CN ou FQ;
- Proposta dos alunos para a frequência de ADS
quinzenal;
- Promoção de atividades experimentais que
envolvem os alunos como monitores/agentes
ativos, a destacar a atividade de receção aos
alunos no início do ano letivo, o Workshop de
Ciências Experimentais, Bancas práticas do SBV
nas outras turmas e a parceiros (Centro
Comunitário da Quinta do Conde);
Participação/envolvimento
em
projetos
nomeadamente Programa Eco-Escolas, PES,
Congresso do GISC e Escola Azul;
- Desenvolvimento de atividades em articulação
com o Projeto do Voluntariado;
- Dinamização de atividades em articulação com
parceiros da comunidade (ANIME, Centro de
Saúde, Centro Comunitário, outros);
- Dinamização de jogos didáticos usando a Maleta
Pedagógica.
Propostas de Melhoria da Equipa
de Autoavaliação do AEQC para
2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2020/2021

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.
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- Refletir sobre as orientações
curriculares e os currículos de cada
ano/ciclo

de

escolaridade,

permitindo a sua operacionalização.

- Reflexão em Reunião de Departamento/grupo
disciplinar/conselho de ano sobre práticas letivas;
- Continuidade do trabalho colaborativo entre
docentes e reflexão do mesmo em Departamento;
- Partilha de recursos entre docentes;
- Planificações de atividades interdisciplinares;
- Balanço das atividades realizadas e ponderação
sobre a sua continuidade, suspensão ou eliminação
de acordo com os resultados obtidos pelos
alunos/escola em reuniões formais e informais de
Departamento e de Grupo Disciplinar;
- Preparação de atividades e materiais
pedagógicos, em trabalho colaborativo, de modo
a uniformizar os critérios de atuação;

- Sistematizar práticas pedagógicas
que assegurem a gestão vertical e a
efetiva

sequencialidade

aprendizagens.

das

- Planificação de Visitas de Estudo/Saída de
Campo em articulação com diferentes grupos

Dar continuidade ao trabalho
desenvolvido.
Incrementar
práticas
pedagógicas
e
didáticas
diversificadas que assegurem
a gestão vertical e a
sequencialidade
das
aprendizagens.
Estimular
o
interdisciplinar.

trabalho

Estar
recetivo
ao
envolvimento
de
novas
dinâmicas de trabalho no
âmbito da Autonomia e
Flexibilidade Curricular.

disciplinares/Ciclos, por exemplo: Eco Parque
sensorial da Pia do Urso e Mosteiro da Batalha para
as turmas de 8.º ano; Visita de Estudo ao Teatro e
ao Museu de Arte Antiga (articulação de Português
com História de 7.º ano); Saída de campo pelo
concelho (articulação entre F.Q., C.N. e História
de 7.ºano);
- Realização de Atividades experimentais por
alunos do 2.º e 3.ºCiclos para alunos do PréEscolar e 1.º ciclo;
- Dinamização do Workshop de Ciências
Experimentais para os alunos de 4.º ano
(articulação entre 1.º ciclo e 2.º /3.º Ciclo);
- Atividades de Apadrinhamento/Curriculares
(desde o Pré-Escolar até ao 8.º ano), no âmbito do
Projeto “Juntos Vamos mais longe”;
- Atividades interdisciplinares no âmbito dos
Conselhos de Turma em Ação;
- Exposição final de ano com uma amostra dos
trabalhos desenvolvidos.

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

- Adaptação do nível de complexidade de um
tema em função do perfil do aluno;

Priorizar
formativo.

o

trabalho

- Valorização das várias formas de expressão
(oral, escrita, ...);
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-

Intensificar

práticas

de

diferenciação pedagógica em sala de
aula.
Propostas de Melhoria da Equipa
de Autoavaliação do AEQC para
2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)
- Realização de fichas de trabalho
consolidação dos conteúdos lecionados;

Propostas de Melhoria
para 2020/2021
de

- Sistematização dos conteúdos lecionados;
- Aplicação
das
medidas
previstas
Recuperação/desenvolvimento;

nos

- Adaptar o tempo às atividades;
- Intensificar a adequação do ensino
às capacidades e aos ritmos de
aprendizagem dos alunos
(autonomia e flexibilização).

- Reforço com os alunos dos conceitos já
trabalhados;
- Utilização de recursos digitais;
- Apoio individualizado e diferenciado aos alunos;
- Adequação do ensino às capacidades e aos
ritmos de aprendizagem dos alunos;

Utilizar mais as instalações
fora da sala de aula, como a
biblioteca, sala de estudo e
outros tais como, espaço
envolvente da escola e a
Horta Pedagógica.
Diversificar
tarefas/atividades.
Diversificar
os
recursos
digitais em sala de aula
(software
didático
e
aplicações online).

- Utilização de dispositivos móveis/tecnológicos
em aula (Tablet e/ou telemóvel);
- Dinamização de jogos didáticos usando a Maleta

Pedagógica.
D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

- Coadjuvar e/ou observar diferentes
práticas letivas em sala de aula,
enquanto

medida

desenvolvimento
docentes.

promotora
profissional

do
dos

- Aplicação da medida D1 pelos docentes do
departamento enquanto medida promotora do
desenvolvimento profissional dos docentes;
- Reflexão em Departamento sobre as práticas
letivas e estratégias/metodologias a implementar;
- Articulação entre os docentes do mesmo ano de
escolaridade.

Continuar a implementar a
medida de D1.
Reflexão
conjunta
entre
observador/observado
no
âmbito da medida D1.
Privilegiar
o
trabalho
colaborativo entre docentes
do mesmo ano/ciclo na
planificação e elaboração de
atividades.

Tabela 98: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2019/2020 e Propostas de Ações de Melhoria para 2020/21
– Departamento de Ciências Experimentais
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14.5.6 - Departamento de Expressões
Propostas de Melhoria da Equipa de
Autoavaliação do AEQC para
2019/2020

O que foi concretizado?
Propostas de Melhoria para 2020/2021
(atividades, estratégias, …)

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de insucesso
intrínsecos ao processo de ensino e de
aprendizagem.
-

- Adaptar o Protocolo de avaliação Inicial/

Inicial/ Avaliação Diagnóstico da

Diagnóstico da disciplina de EF à situação

disciplina de Educação Física e

atual de combate à pandemia COVID-19.

feito o Plano de Turma de acordo
com os resultados obtidos.

Desenvolver

ajustadas

- Aplicado o protocolo de Avaliação

e

estratégias

mais

potenciadoras

dos

desempenhos académicos dos alunos.

- Identificar alunos que revelaram mais
dificuldades no ano letivo 2019/2020 e

- Divulgado e desenvolvido o
projeto Academia Fit Ativo com o
intuito de ação pedagógica de
prevenção
do
insucesso
e
contribuição para a promoção da
disciplina, saúde e bem-estar do
2.º e 3.º ciclo através de definição
de objetivos individuais por aluno e
cumprimento dos mesmos.

planificar as 5 primeiras semanas de aulas
com o intuito de recuperação desses
alunos.
- Aumentar o número de participantes do
1.º ciclo na Academia Fit Ativo.

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

-

Refletir

sobre

as

orientações

- Nas reuniões de Departamento

-

curriculares e os currículos de cada

refletimos sobre as orientações

conhecimentos/ materiais em reuniões de

ano/ciclo de escolaridade, permitindo

curriculares e os currículos de cada

Departamento,

a sua operacionalização.

ano/ciclo

conselhos de ano/conselhos de turma.

- Sistematizar práticas pedagógicas
que assegurem a gestão vertical e a
efetiva

sequencialidade

de

escolaridade,

Continuar a refletir e a partilhar
como

também

em

permitindo e/ou otimizando a sua
operacionalização.
- Articular as atividades do PAAA com
outros Departamentos Curriculares.

das

aprendizagens.

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

-

Intensificar

práticas

de

diferenciação pedagógica em sala de
aula.
- Intensificar a adequação do ensino às
capacidades

e

aos

ritmos

de

aprendizagem dos alunos (autonomia

-

Promovemos

grupos

nível

e

trabalho cooperativo nas aulas.
Promovemos
mais
a
manutenção/exploração
dos
materiais individualmente e em
pequenos grupos.

- Continuar a promover trabalho por grupos
de nível e trabalho cooperativo atendendo
/ respeitando as diretrizes da DGS e ME.

e flexibilização).
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D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos
docentes e, consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.
- Coadjuvar e/ou observar diferentes

- Realizamos coadjuvação de EF e

práticas letivas em sala de aula,

EM no 1.º e 2.º ano de escolaridade,

enquanto

rotativamente por turma.

medida

desenvolvimento

promotora
profissional

do
dos

- Propomos realizar coadjuvação nas
disciplinas de EF e EM nos 1.º, 2.º anos e 3.º
ano de escolaridade.

docentes.

Tabela 99: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2019/2020 e Propostas de Ações de Melhoria para 2020/21
– Departamento de Expressões
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14.5.7 - Departamento de Artes e Tecnologia
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação
do AEQC para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria
para 2020/2021

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de
insucesso intrínsecos ao
processo de ensino e de
aprendizagem.

. Deu-se continuidade às propostas desenvolvidas ao longo do
ano letivo 2017/2018, nomeadamente no que diz respeito ao
trabalho colaborativo entre docentes o que se revelou
benéfico na partilha mais sistemática de experiências e
materiais didáticos. Atividades como Carnaval’Arte, com o
envolvimento muito direto com os encarregados de educação,
mostrando aos alunos o interesse e motivação pelas suas
aprendizagens. A atividade “O artista da EBI”, onde mais uma
vez os alunos mostraram-se interessados no envolvimento nas
atividades propostas;
. Introdução da nova disciplina de OC ODA – 6.º ano;

- Desenvolver estratégias
mais

ajustadas

potenciadoras

e
dos

desempenhos académicos
dos alunos.

. Continuação da nova disciplina de Complemento Artístico, no
âmbito da Flexibilidade Pedagógica (5.º/6.º ano), permitiu aos
alunos o contato associado de 3 áreas expressivas,
nomeadamente na Expressão Plástica, Musical e Dramática.
Contudo não chegaram a ser a presentadas devido à suspensão
das atividades presenciais, situação afeta ao plano de
contingência de combate ao Covid-19, durante o 3.º período.

. Dar continuidade às
propostas desenvolvidas ao
longo do ano letivo
2018/2019.
. Continuar o Projeto
“Galeria de Arte” e a
atividade “O artista do
mês” com algumas
alterações.
. Relativamente às TIC,
pretende-se ainda dar
continuidade ao trabalho
desenvolvido e a
incrementar o trabalho
colaborativo entre ciclos e
Departamentos.

. “Galeria de Arte” não chegou a ser realizada dada à situação
supracitada. No entanto houve diversas Exposições realizadas
ao longo do ano que responderam aos mesmos objetivos
propostos, nomeadamente no que se refere ao “Mural dos
Corações”.
. A utilização de estratégias diferenciadas ao nível das novas
tecnologias.
. No âmbito das TIC, houve articulação entre disciplinas,
nomeadamente nas DAC’s de 5.º/6.º ano (PAEP).
B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de
escolaridade, por forma a sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva
sequencialidade das aprendizagens.
- Reflexões em contexto de reunião de departamento, tendo o
- Refletir sobre as
trabalho desenvolvido, mostrando-se eficaz.
orientações curriculares e
Manter a continuidade do
trabalho colaborativo, não
Os balanços encontram-se nos respetivos relatórios.
os currículos de cada
só ao nível do mesmo ano
ano/ciclo de
O Clube das Artes e de fotografia foram fundamentais, por de escolaridade, mas
escolaridade, permitindo
permitir canalizar de forma correta as energias dos alunos. A também entre ciclos.
pertinência dos Clubes consiste em várias razões das quais
a sua operacionalização.
destacamos:
- Promover a interajuda / a solidariedade;
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- Fomentar a partilha de conhecimentos;
- Ampliar a consciência cívica;
- Sistematizar práticas
pedagógicas que
assegurem a gestão
vertical e a efetiva
sequencialidade das
aprendizagens.
(continuação)

- Trabalho de integração dos alunos da UA.
A intervenção do projeto desenvolvido em CA_ET/EV, com a
preparação na peça de teatro, “O Príncipe Nabo com muita
Fantochada” e “Portugal no Mundo”, onde a prática letiva não
se resumiu a uma disciplina, mas sim a todo um conselho de
ano (5.º anos) e cujo o envolvimento potenciou a motivação
nos alunos para a aprendizagem. Contudo não chegaram a ser
a presentadas devido à suspensão das atividades presenciais,
situação afeta ao plano de contingência de combate ao Covid19, durante o 3.º período.
Em parceria com o Projeto Eco-Escolas/Escola Azul/CTA:

Participação em projetos
interdisciplinares no
âmbito do Complemento à
Educação Artística.

Manter a Festa de Final de
Ano do Agrupamento e o
desenvolvimento em
atividades articuladas com
E.M no âmbito da
Flexibilidade Curricular
(5.º/6.ºano).

- Na realização de diversos projetos como por exemplo a
Árvore de Natal – atividade que articulou horizontalmente e
verticalmente, com a participação de diferentes ciclos e
disciplinas;
- Projeto “O Mar começa aqui”;
- Embelezamento dos corredores, Bloco C;
- Concurso “Água para todos Gota a Gota”;
- Elaboração do painel da entrada na escola;
- a Festa de Final de ano não se realizou devido ao plano de
contingência já referido.
C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às
capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

- Intensificar práticas de
diferenciação pedagógica
em sala de aula.

- Intensificar a adequação
do ensino às capacidades
e aos ritmos de
aprendizagem dos alunos
(autonomia e
flexibilização).

.Utilização de recursos de Aplicações disponíveis na NET
(Socrative, entre outros);
.Utilização página de Instagram, “Inspirarte”, onde foram
expostos/divulgados os trabalhos dos alunos em diferentes
momentos do ano letivo, permitindo aos alunos sentirem-se
valorizados nos seus progressos e empenho.
.Sendo os Clube de Arte/ Fotografia espaços privilegiados de
observação, de reflexão, de discussão crítica, de partilha de
conhecimentos, de experiências e aprendizagens, deveu-se
continuidade aos mesmos, pois desenvolvem-se junto dos
alunos o gosto pela escola como espaço de convívio/formação;
a possibilidade da exploração de novos meios e técnicas de
expressão plástica e de exercitar destrezas manuais; o
desenvolvimento da criatividade e da sensibilidade estética e
desenvolvimento do raciocínio lógico, contato com diferentes
técnicas/tecnologias indo ao encontro dos interesses e
aptidões dos alunos.

.Privilegiar o trabalhar em
projeto.
.Organização do espaço de
sala de aula, se possível.
.Utilização, sempre que
possível de meios
tecnológicos,
nomeadamente, Tablet’s,
PC’s (articulação com
CRE), TLM dos próprios
alunos.
.Recursos de Aplicações
disponíveis na NET
(Socrative, entre outros);
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D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos
docentes e, consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

- Coadjuvar e/ou observar
diferentes práticas letivas
em sala de aula, enquanto
medida promotora do
desenvolvimento
profissional dos docentes.

O trabalho em coadjuvação ao nível do 2.º ciclo na disciplina
de ET foi uma opção que permitiu manter/melhorar as
práticas pedagógicas, enriquecendo-as ao nível de novas
práticas.

A aplicação da Medida D1 aos elementos do Departamento
também se mostrou muito positiva.

. Ao nível do 5.ºde
escolaridade, propõe-se o
trabalho em regime de par
pedagógico nas disciplinas
de EV e ET, permitindo um
melhor acompanhamento
dos alunos sendo deste
modo passível a
diversificação de técnicas
a aplicar. Na
impossibilidade de
implementação do referido
anteriormente, o
departamento propõe
parceria na disciplina de
ET;
. Desenvolver workshop’s
ao longo do ano;
. Manter a medida D1.

Tabela 100: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2019/2020 e Propostas de Ações de Melhoria para 2020/21
– Departamento de Artes e Tecnologias
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14.5.7 - Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Propostas de Melhoria
da Equipa de
Autoavaliação do AEQC
para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2020/2021

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de
insucesso intrínsecos ao
processo de ensino e de
aprendizagem.

- Desenvolver estratégias
mais

ajustadas

potenciadoras

e
dos

desempenhos
académicos dos alunos.

Realização
de
reuniões
periódicas
em
Departamento/Área Curricular, de reflexão sobre as
práticas letivas e partilha de experiências - reflexões
conjuntas sobre os resultados obtidos, bem como à
implementação de medidas e/ou estratégias de
melhoria dos resultados escolares ao nível do
abandono e insucesso escolar do Agrupamento;
- Realização de reuniões de trabalho colaborativo, com
planeamento, realização e avaliação das atividades
conjuntas com os docentes do Departamento,
promovendo a construção e partilha de materiais
didáticos, visando a criação de estratégias
potenciadoras de melhoria dos resultados escolares
dos alunos;
- Não se cumpriu:
. a Criação de uma base de dados que identifique
fatores de sucesso e de insucesso, corelacionando
dados referente aos problemas evidenciados por
alunos ao longo do seu percurso escolar;
. a Análise pela Equipa de Autoavaliação dos fatores
que potenciam/justificam o insucesso disciplinar
através de documentos ligados à prática escolar
(Atas, Relatórios), identificando áreas onde o
desempenho dos alunos fica aquém do esperado;
. a Aplicação dos Planos de Acompanhamento Escolar
visando acompanhar os alunos com dificuldades no seu
percurso escolar;

Reuniões
periódicas
em
Departamento, para reflexão sobre
as práticas letivas e partilha de
experiências - reflexões conjuntas
sobre os resultados obtidos, bem
como à implementação de medidas
e/ou estratégias que visem a
melhoria dos resultados escolares
ao nível do abandono e insucesso
escolar do Agrupamento.
Reuniões de trabalho colaborativo,
com planeamento, realização e
avaliação das atividades conjuntas
com os docentes do Departamento,
promovendo a construção e partilha
de materiais didáticos, visando a
criação de estratégias potenciadoras
de melhoria dos resultados escolares
dos alunos.
Manter a articulação de atividades
com o Complemento à Educação
Artística no 2.º Ciclo.
Articulação em projetos específicos
das turmas com base em temas
aglutinadores,
que
permitam
desenvolver
atividades
diferenciadas e articuladas em cada
turma,
envolvendo
as
várias
disciplinas/ áreas curriculares.

. a Articulação de atividades com o Complemento à
Educação Artística no 2.º Ciclo.
B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

-

Refletir

sobre

as

orientações curriculares
e os currículos de cada
ano/ciclo

de

escolaridade, permitindo
a sua operacionalização.

- Realização de reuniões de trabalho entre docentes,
reforçando a articulação com o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos
(âmbito Vertical), criando sequencialidades de
conhecimentos e aprendizagens comuns, no âmbito da
flexibilidade do currículo;

Reuniões
de
trabalho
entre
docentes, reforçando a articulação
com o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos (âmbito
Vertical), criando sequencialidades
de conhecimentos e aprendizagens
comuns no âmbito da flexibilidade
do currículo.
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- Sistematizar práticas
pedagógicas

que

assegurem

a

gestão

vertical

a

efetiva

sequencialidade

das

e

aprendizagens.

- Realização de análise crítica dos balanços/relatórios
produzidos, no final de cada período, visando a
operacionalização de novas estratégias, se necessário;
- Articulação de estratégias e procedimentos que
melhoraram
a
aprendizagem
dos
domínios
(reorganização da gestão do currículo com
diversificação de estratégias e planificações
adequadas por ano e/ou turma ou alterar
planificações).

Análise
crítica
dos
balanços/relatórios produzidos, no
final de cada período, visando a
operacionalização
de
novas
estratégias, se necessário.
Articular
estratégias
e
procedimentos que melhorem a
aprendizagem
dos
domínios
(reorganização
da
gestão
do
currículo com diversificação de
estratégias
e
planificações
adequadas por ano e/ou turma ou
alterar planificações).

C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

-Intensificar práticas de
diferenciação pedagógica
em sala de aula.

-

Intensificar

a
−
adequação do ensino às
capacidades e aos ritmos
de

aprendizagem

alunos

(autonomia

flexibilização).

dos
e

- Aplicação da prática de diferenciação pedagógica
com base estruturada em:
. Trabalho colaborativo baseado em abordagem de
conhecimentos e competências essenciais, sendo
inseparáveis a avaliação e a instrução e os alunos
avaliados de múltiplas formas;
- Participação dos alunos em trabalho adequado,
colaborando o docente e os discentes nas
aprendizagens:
. Trabalho em conjunto de forma flexível e de
acordo com as necessidades sobre o(s) mesmo(s)
tema(s), adaptando o grau de dificuldade ao perfil do
aluno/turma;
- Acompanhamento dos E.E. no percurso escolar dos
seus educandos, na definição de estratégias de
atuação/formas de resolução de problemas e
promoção do sucesso educativo;
-Visibilidade/partilha dos produtos de aprendizagem
através da exposição pública, em espaços da
comunidade.

Prática de diferenciação pedagógica
com base estruturada em:
Trabalho colaborativo, visando a
articulação curricular, horizontal e
vertical e Interescolas, favorecendo
a
sequencialidade
das
aprendizagens e a flexibilidade do
currículo entre ciclos.
Melhorar e diversificar as práticas
letivas, recorrendo a estratégias
inovadoras, promovendo a utilização
dos meios tecnológicos como
ferramenta/complemento
da
aprendizagem.
Reforçar o trabalho colaborativo
entre os docentes dos grupos
disciplinares dos vários ciclos numa
articulação com as várias estruturas
escolares.
Envolvimento/Acompanhamento dos
E.E. no percurso escolar dos seus
educandos,
na
definição
de
estratégias de atuação/formas de
resolução de problemas e promoção
do sucesso educativo.
Visibilidade/partilha dos produtos
de
aprendizagem
através
da
exposição pública, em espaços da
comunidade.

D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos

- Realização de reuniões periódicas entre os
professores que lecionem o mesmo ano/disciplina,

Reuniões periódicas entre os
professores que lecionem o mesmo
ano/disciplina,
calendarizando
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-

Coadjuvar

observar

e/ou

diferentes

práticas letivas em sala
de

aula,

medida

enquanto

promotora

do

desenvolvimento
profissional
docentes.

dos

calendarizando momentos de observação de práticas
letivas com diferentes turmas;

momentos de observação de práticas
letivas com diferentes turmas.

- Realização de trabalho colaborativo na construção e
partilha de materiais didáticos e/ou experiências
pedagógicas;

Trabalho colaborativo na construção
e partilha de materiais didáticos
e/ou experiências pedagógicas.

- Reflexão quanto ao trabalho realizado e elaboração
de estratégias, visando minorar as dificuldades
reveladas pelos alunos;

Criação de espaços e oportunidades
para
a
(re)construção
do
conhecimento
profissional,
promovendo
processos
de
apoio/regulação do ensino e da
aprendizagem.

Partilha
das
Departamentos.

conclusões

nos

respetivos

Reflexão
quanto
ao
trabalho
realizado
e
elaboração
de
estratégias, visando minorar as
dificuldades reveladas pelos alunos e
melhorar as práticas pedagógicas.
Dar continuidade à partilha das
conclusões
nos
respetivos
Departamentos.

Tabela 101: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2019/2020 e Propostas de Ações de Melhoria para 2020/21
– Departamento de Ciências Sociais e Humanas
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14.5.8 - Departamento de Departamento de Línguas
Propostas de Melhoria da
Equipa de Autoavaliação
do AEQC para 2019/2020

O que foi concretizado?
(atividades, estratégias, …)

Propostas de Melhoria para
2020/2021

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de
insucesso intrínsecos ao
processo de ensino e de
aprendizagem.

- Realização continuada de exercícios diversificados,

Dar continuidade às atividades e

de aplicação, consolidação e revisão de conteúdos,

estratégias

adaptados às necessidades dos alunos;

ano.

implementadas

este

- Incentivo à leitura extensiva autónoma domiciliária;
- Promoção da autonomia e dos hábitos e métodos de

Articulação

trabalho dos alunos;

ciclos.

de

atividades

entre

- Valorização da participação espontânea dos alunos

- Desenvolver estratégias
mais ajustadas e
potenciadoras dos
desempenhos académicos
dos alunos.

em sala de aula;

Melhorar

a

articulação

- Utilização do email/Classroom para comunicação de

docentes das várias disciplinas dos

informação (matrizes dos testes, conteúdos, guiões

Conselhos de Turma relativamente à

de trabalho, trabalhos de casa/de projeto, etc.);

calendarização/

- Aplicação das medidas educativas previstas;

trabalhos solicitados, com vista à

- Dinamização de atividades motivadoras para os

melhoria da interdisciplinaridade e

alunos;

da qualidade dos mesmos.

organização

entre

dos

- Apresentação de trabalhos voluntários dos alunos à

- Desenvolver estratégias
mais ajustadas e
potenciadoras dos
desempenhos académicos
dos alunos.

respetiva turma, a outras turmas e/ou à comunidade

Reforçar a informação veiculada ao

educativa;

aluno e E.E., relativamente aos

-

Aplicação

de

testes

formativos

iguais

ou

Critérios de Avaliação, Perfis de

semelhantes por ano de escolaridade;

Aprendizagem

- Valorização do desempenho positivo dos alunos

Desempenho.

e

Níveis

de

através de informação enviada aos E.E.;
- Comunicação aos E.E., das dificuldades dos alunos
(nos domínios cognitivo e das atitudes e valores);
- Aplicação dos diversos Projetos do Departamento,
nomeadamente P.L.N.M. e Oficinas da Comunicação.
(A Oficina de Comunicação – não se mantém em
2020/21)

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, por forma a
sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens.

- Refletir sobre as orientações
curriculares e os currículos de cada
ano/ciclo

de

permitindo
operacionalização.

escolaridade,
a

- Leitura e análise de legislação diversa e
participação
nas
sessões/debates
promovidos por órgãos superiores;
- Participação
esclarecimento;

em

sessões/ações

de

sua
- Reflexões diversas
Departamento;

em

sede

de

Dar continuidade às atividades e
estratégias implementadas este ano.
Melhorar a articulação entre docentes
das várias disciplinas dos Conselhos de
Turma
relativamente
à
calendarização/
organização
dos
trabalhos solicitados, com vista à
melhoria da interdisciplinaridade e da
qualidade dos mesmos.
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- Definição de projetos e materiais para dar
resposta a novas orientações curriculares;
-

Sistematizar

pedagógicas
gestão

que

vertical

práticas
assegurem

e

a

a

efetiva

sequencialidade

das

- Coadjuvação entre ciclos;
- Trabalho colaborativo;
- Partilha de experiências e materiais.

Articulação de atividades entre ciclos;
Reforçar a informação veiculada ao
aluno e E.E., relativamente aos
Critérios de Avaliação, perfis de
aprendizagem
e
níveis
de
desempenho.

aprendizagens.
C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos
de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.

- Trabalho em parceria com as colegas da
Educação Especial;
- Articulação com a equipa multidisciplinar
de apoio à educação inclusiva, na realização
de
-

Intensificar

práticas

de

atividades

dirigidas

aos

alunos

abrangidos pelo decreto-lei 54/2018;

diferenciação pedagógica em sala

-

de aula.

curriculares ou DT e professores de A.E. /

Articulação

entre

os

professores

Reforços / P.L.N.M. /A.D.S.;
- Coadjuvação;
- Diversificação de materiais;

Dar continuidade às atividades e

- Promoção do trabalho de pares/grupos

estratégias implementadas este ano.

heterogéneos;
- Intensificar a adequação do

- Utilização de recursos digitais;

ensino às capacidades e aos ritmos

-

de

avaliação;

aprendizagem

dos

alunos

(autonomia e flexibilização).

Diversificação

de

instrumentos

Procurar que os trabalhos de grupo
de

sejam dinamizados, quando possível,
em sala de aula (CTA/DAC).

- Articulação e colaboração com a B.E. e
utilização dos seus recursos;

Melhorar a articulação entre

- Trabalho interdisciplinar e parcerias com

docentes das várias disciplinas dos

o P.E.S., Eco-Escolas, Escola Azul, entre

Conselhos de Turma relativamente à

outros;

calendarização / organização dos

- Realização continuada de exercícios

trabalhos solicitados, com vista à

diversificados, de aplicação, consolidação e

melhoria da interdisciplinaridade e

revisão

da qualidade dos mesmos.

de

conteúdos,

adaptados

às

necessidades dos alunos;
- Promoção da autonomia e dos hábitos e
métodos de trabalho dos alunos;
- Incentivo à leitura extensiva autónoma
domiciliária;
- Valorização da participação; espontânea
dos alunos em sala de aula.
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D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.

- Coadjuvação prevista nos horários letivos
-

Coadjuvar

e/ou

observar

diferentes práticas letivas em sala
de

aula,

promotora

enquanto
do

dos professores;
- Observação entre pares, por parte de cada

medida

professora registo da actividade - D1: a

desenvolvimento

atividade foi realizada parcialmente,

profissional dos docentes.

Dar continuidade às atividades e
estratégias implementadas este ano.
Melhorar
as
condições
de
partilha/trabalho
colaborativo,
através de uma drive/ Classroom de
Departamento.

dado a situação de Covid 19 verificada no
3.º período de aulas.

Tabela 101: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2019/2020 e Propostas de Ações de Melhoria para
2020/21 – Departamento de Línguas
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14.5.9 - Departamento de Educação Especial
Propostas de Melhoria da Equipa de
Autoavaliação do AEQC para
2018/2019

O que foi concretizado?

Propostas de Melhoria para
2019/2020

(atividades, estratégias, …)

A. A identificação dos fatores de insucesso intrínsecos ao processo de ensino e de aprendizagem, com vista ao desenvolvimento de
estratégias mais ajustadas e potenciadoras dos desempenhos académicos

- Identificar fatores de insucesso

- Trabalho colaborativo com os Diretores e

Continuar

intrínsecos ao processo de ensino e de

professores titulares de turma, para encontrar

desenvolvido.

aprendizagem.

soluções que possibilitassem a melhoria do

o

trabalho

já

sucesso educativo: reuniões com E.E., Direção da
Escola e definição de estratégias de sala de aula.
-

Desenvolver

ajustadas

e

estratégias

mais

potenciadoras

dos

desempenhos académicos dos alunos.

-

Mobilização

das

medidas

de

suporte

à

aprendizagem e a inclusão para potencializar o
sucesso dos alunos: reformulação de RTP e PEI.

B. O aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os currículos de cada ano/ciclo de
escolaridade, por forma a sistematizar práticas pedagógicas que assegurem a gestão vertical e a efetiva
sequencialidade das aprendizagens.

-

Refletir

sobre

as

orientações

- Participação nas reuniões de Conselho de Ano,

curriculares e os currículos de cada

no âmbito do Projeto da Flexibilidade Curricular,

ano/ciclo de escolaridade, permitindo

colaborando na definição das estratégias mais

a sua operacionalização.

adequadas

- Sistematizar práticas pedagógicas

para

cada

grupo/turma

Continuar o
desenvolvido.

trabalho

já

e

individualmente.

que assegurem a gestão vertical e a
efetiva

sequencialidade

das

aprendizagens.
C. A intensificação de práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às
capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos, que se repercutam na melhoria dos resultados académicos.
-

Intensificar

de

- Realização da antecipação e reforço das

diferenciação pedagógica em sala de

aprendizagens maioritariamente em contexto de

aula.

sala de aula;

- Intensificar a adequação do ensino às

-

capacidades

aprendizagem e a inclusão para potencializar o

e

práticas

aos

ritmos

de

aprendizagem dos alunos (autonomia

Mobilização

Continuar

o

trabalho

já

trabalho

já

desenvolvido
das

medidas

de

suporte

sucesso dos alunos: reformulação de RTP e PEI

à

Continuar

o

desenvolvido.

e flexibilização).
D. A observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do desenvolvimento profissional dos docentes e,
consequentemente, da melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos.
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- Coadjuvar e/ou observar
diferentes práticas letivas
em sala de aula, enquanto
medida

promotora

- Observação de aulas de colegas do departamento ou de
outros departamentos.

Continuar o
desenvolvido.

trabalho

já

do

desenvolvimento
profissional dos docentes.

Tabela 102: Balanço do Plano de Melhoria dos Departamentos para 2018/2019 e Propostas de Ações de Melhoria para 2019/20
– Departamento de Educação Especial
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6. Conclusão
Os dados estatísticos recolhidos ano letivo 2019/20 permitiram concluir que as taxas de transição,
de sucesso pleno e de qualidade nos diferentes Ciclos de escolaridade atingiram índices significativos de
sucesso, numa linha progressiva e sustentada de crescimento nos últimos anos letivos. Paralelamente,
assistimos também a uma efetiva diminuição do abandono escolar em comparação com o ano letivo
anterior, entendendo-se como ‘taxa de abandono’ os alunos que, ao longo do ano letivo, faltaram
injustificadamente até chegarem a uma situação de reprovação por ultrapassarem largamente o limite legal
de faltas.
Face aos resultados apresentados neste relatório considera-se que houve uma evolução claramente
positiva nos resultados, envolvendo os Objetivos, as Metas e os Objetivos Operacionais estabelecidos no
atual Contrato de Autonomia, no Plano de Ação Estratégica Pedagógica (PAEP), no Plano de Melhorias do
Agrupamento e no Projeto Educativo do AEQC, o que demonstra uma inequívoca eficácia dos diversos Planos
em desenvolvimento e decisões/estratégias de gestão conducentes com as necessidades que estão
sinalizadas.
Embora existam alguns itens que não são comparáveis pelos efeitos da Pandemia de Covid 19 que limitou
o ensino presencial na escola, os restantes dados permitem apontar para uma evolução significativa em
algumas áreas, com maior relevo para a dos resultados escolares. Neste campo, saliente-se a continuidade
de Projetos e Atividades Pedagógicas que permitem alcançar/consolidar os Objetivos Operacionais
propostos, apontando não só para o sucesso de forma global, mas também para a qualidade do mesmo, tal
como indica a avaliação do sucesso de qualidade das disciplinas, sem esquecer as práticas de trabalho
quotidiano, tornando-as mais articuladas e colaborativas, incluindo aqui a modalidade de Ensino a Distância
– E@D.
Portanto, os resultados alcançados e o trabalho/empenho de todos os intervenientes revelaram-se
muito positivos, tendo o Agrupamento melhorado claramente os seus resultados escolares, algo que
podemos comprovar com base no seu crescimento regular e sustentado desde 2017/18. Aliás, num vasto
conjunto de disciplinas, distribuídas por vários anos de escolaridade, podemos verificar que nestes 3 últimos
anos, o Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde obteve os melhores quando comparados com os anos
letivos desde 2012. Por isso, importa referir que o Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde, fruto de
um conjunto de alterações de medidas e de estratégias pedagógicas, viu reconhecido o seu trabalho, a nível
nacional, pelo Ministério da Educação, através do documento: A AÇÃO ESTRATÉGICA DAS 50 ESCOLAS QUE
MAIS DIMINUÍRAM O INSUCESSO NO ENSINO BÁSICO, tendo integrado a lista deste conjunto de escolas e,
como tal, o reconhecimento de algumas das suas medidas pedagógicas, destacando-se na freguesia e no
concelho por este reconhecimento. Deste modo, foi dado cumprimento a uma ação decidida pela nova
equipa de Direção que visa uma política pedagógica de prevenção do insucesso escolar em detrimento de
medidas de superação do insucesso.
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Este relatório é também o documento que faz a avaliação anual do Projeto Educativo, do Projeto
Curricular do Agrupamento e do Contrato de Autonomia. As práticas que têm vindo a ser desenvolvidas e
as decisões tomadas de forma sistematizada, partilhada e difundida, têm sido positivas no desenvolvimento
integral dos alunos no seu percurso formativo/educativo.
Nesta vertente, considera-se como ponto forte do Agrupamento a diversidade de estratégias,
atividades, coadjuvações e medidas educativas implementadas para superar as dificuldades evidenciadas
pelos alunos no seu percurso escolar (Planos de Melhoria/Planos de Ação Estratégica, para além de um
conjunto de Projetos Pedagógicos (PIPALE, ERASMUS, INCLUD-ED, Maia, Escola Azul, Eco Escolas), sem
esquecer o estímulo às atividades de pesquisa e experimentais, visando o desenvolvimento da curiosidade
e do espírito científico. A implementação destes projetos possibilitou ainda um trabalho conjunto da
Comunidade Educativa, envolvendo os Encarregados de Educação nas atividades escolares dos alunos,
sendo a elevação das taxas de participação das famílias na vida escolar dos seus educandos e no contexto
escola um dos principais objetivos do atual Projeto Educativo do Agrupamento.
Também foi alvo de atenção o aprofundamento da reflexão sobre as orientações curriculares e os
currículos de cada ano/ciclo de escolaridade, de forma a sistematizar práticas pedagógicas que
assegurassem a gestão vertical e a efetiva sequencialidade das aprendizagens. Nesse sentido foram
direcionadas também práticas de autoavaliação adotadas no Agrupamento, as quais foram reveladoras de
um nível de estruturação, intencionalidade e participação de uma cultura organizacional e orientadas para
a monitorização dos impactos das opções estratégicas.
De igual modo, verificou-se a continuidade, assente numa intensificação, de práticas de diferenciação
pedagógica em sala de aula, com adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos
alunos, para além da observação da prática letiva em sala de aula, enquanto medida promotora do
desenvolvimento profissional dos docentes e da melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares dos
alunos.
Importa referir que o ano letivo 2019-2020 exigiu uma outra dinâmica educativa a partir de março/2020
pelo motivo da COVID-19. Tal alteração implicou a elaboração de um Plano de Ensino a Distância – E@D que esteve em funcionamento no início do 3.º Período, tendo sido criados mails institucionais para alunos
e professores que garantissem fiabilidade de contacto entre todos os elementos da comunidade educativa,
para além da implementação de uma plataforma digital que possibilitasse a continuidade das atividades
letivas em modalidade à distância. Tal envolveu a necessária articulação entre professores, entre
professores-alunos/alunos-professores e entre professores e pais e encarregados de educação. Este
procedimento trouxe associado uma série de instrumentos digitais que tornaram eficaz o trabalho
desenvolvido durante este período e contribuíram igualmente para o desenvolvimento de autonomia e de
qualificações digitais, especialmente entre os alunos.
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Em termos formais, os resultados do mesmo indicaram de forma inequívoca uma elevada satisfação por
parte da comunidade escolar sobre as decisões executivas e o modelo da estrutura implementada, conforme
se verificou pelos resultados dos questionários realizados a alunos, encarregados de educação e docentes.
Gostaríamos de salientar também que, não se tendo realizado as Provas de Aferição relativas ao 1.º,
2.º e 3.º Ciclo, para além dos exames nacionais, devido à situação de Pandemia ligada à Covid 19, algo que
indicava em anos letivos anteriores alguma fragilidade, especialmente na comparação dos resultados
internos com a avaliação externa, nem por isso os docentes deixaram de definir estratégias que permitam
a superação desta fragilidade nos resultados globais do Agrupamento.
Assim e tendo o Agrupamento como grande prioridade a contínua e sustentada melhoria do sucesso e
do sucesso de qualidade nas disciplinas de Português e Matemática, foram previstas medidas que serão
implementadas a partir do próximo ano letivo, tanto no âmbito do Plano de Melhorias 2017/21 do
Agrupamento, como no Plano de Ação Estratégica Pedagógica 2020/2021, referente ao 1.º/2.º e ao 5.º/6.º
ano de escolaridade.
Também devem ser alvo de atenção os constrangimentos mencionados pelos docentes na realização das
atividades com os alunos, nomeadamente os que envolveram dificuldades em conciliar os horários com a
sala de informática ou a biblioteca, mas também o número elevado de alunos por turma, alguma
dificuldade na utilização de recursos de âmbito tecnológico/digital, bem como alguma falta de
autonomia digital dos alunos, sem esquecer o excesso de burocracia exigida, especialmente os
documentos existentes atualmente e a extensão dos programas curriculares. Não obstante, estas
menções devem ser articuladas com outras evidências e análises de forma a aferir a necessária causaefeito que se indicam, uma vez que existem outras elementos e perspetivas a considerar.
De qualquer modo, as apostas para o futuro dependerão das análises que se pretendem que os vários
intervenientes façam com base neste Relatório. Por isso, existe sempre a necessidade de continuar a
refletir sobre as áreas de intervenção prioritária a melhorar, tendo, em atenção, a vertente
pedagógica/educativa inscrita no atual Projeto Educativo do Agrupamento.
Sendo assim, é possível concluir que os resultados alcançados e o trabalho/empenho de todos os
intervenientes no ano letivo de 2019/20, revelaram-se muito positivos, tendo o Agrupamento melhorado os
resultados escolares internos e as práticas de trabalho quotidiano, tornando-as mais articuladas,
colaborativas e produtivas. Especificando, por um lado, a ação diligente, célere e eficaz da gestão
executiva, enaltecida pela exigência do momento em que se vive, num planeamento em tempo útil,
fornecendo as orientações necessárias às equipas e por outro lado, o espírito de missão e empenho na sua
concretização pela larga maioria dos elementos que compõem a equipa docente e discente deste
agrupamento.
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Também a Equipa de Autoavaliação continuará a diversificar estratégias para a recolha de informação,
no sentido de fomentar o envolvimento de todos, nomeadamente a partilha de documentos online, opção
que facilitou o trabalho colaborativo entre todos os intervenientes e permitiu uma divulgação da informação
mais rápida e uma maior consciencialização e responsabilização neste processo da parte da comunidade
escolar. Reflexão, trabalho, empenho e partilha continuam, a ser os caminhos que a percorrer. Uma Escola
melhor espera por todos nós pois, “a vida que educa não é uma questão de palavras, mas sim de ação. É
atividade.” (Pestalozzi).
Dezembro de 2020
A Equipa de Autoavaliação
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